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SUNUŞ

"Felsef'e Söyleşileri" seminerler dizisi 2O0l yılı Nisaı,ı ayında, Maltepe

Üniversitesinin o yıllarda konumlandığı Dragos yerleşkesinde başlayan bir

düşünsel scliivcn,,, Bu serüvene başJarken aırıacımız felsefi düşünmcyi,

felsefe bilgisini yaygınlaştırmak. lelsefeye ilgi,,e merak duyanları felse-

feyIe daha yakından tanıştırıı-ıak ve belki de gündclik yaşamın koşuşturma-

sı içinde araçsal ilişkileri aşacak oılamı bulamayanlar için entelektüel bir

tanışıklık çevresi ııluştuımaktı. Bunca yıJdır süregelen bir seıııiner prog-

ramının büyük ölçüdc bu amacını gerçekleştirdiği de açıktır. Başlangıçta

küçük bir tartışıı,]a glubu olarak başlayan "Felsefe Söyleşileri" çer resinin

üyeleri, bugün yüzleri aşmakta, fhrklı yaş ve meslek grubundan yüzlerce

kişiyi lelsele tutkusuyla, kendini, başka'yı, insan-dünya-bilgi ilişkisini öğ-

renme, tartüşma, anlama isteğiyle birleştirmektedir,

Daha ilk yıllardan beri, günümüz dünyasında f'elscftı,ıin cksikliğinin yaratl-

ğı sorunlarla karşılaştıkça, felsel'eyc duyulan istek ve ihtiyacı fark ettikçe, bu

düşün çevresiııin yüzlerce kişıyle sınırlı kalmasının da haksızhk olduğunu

düşündük. Bu nedenle daha fazla f'elsef'e dostunu gün gcçtikçe genişleyen

çevremize, zengin düşünce dünyamıza davct edebilmek amacıyla söyleşile-

ri kitaplaştıımaya başladık. Bu güne kadar "Felsefe Söyleşileri"nde yapılan

tiim konuşmalaIü iki yıllık dönemlerle bir araya getirmeyi hedefiedik, İlk iki
cilt (Felse/b Söyleşileri 1-IL, knel Yoklaşımlcır-Kovramlcır-Sorunlar; Eği-
ıim ve Kiilıür Felse/bsi,2003; Fels,li Sti,|,lrşibi lll-t V: Eıik. jnsn Hakla-

rı,2006) Betiil Çotuksöken'in editörlüğünde yayımlandı. Sonrakiler ise son

derece aıılamlı, verimlj bir işbirliğinin ürünü: 3. ciltte, Ahu Tunçcl (Felse/e

Sövleşileri V-VI: Siyasel Felse/b.si, Hukuk Felselbs', 20l I ), 4, ciltte de Dilek
Arlı Çil (t|else/b Söyleşileri Vtt-VllI: İn,ıcın Felsefesi. Bilgi ı,e Bilim Felse-

/iJ1, 20l3) editör olarak Betül Çotuksöken'le birlikte çalıştılar,
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Elinizdeki kitap bu serinin beşinci kitabı. "Felsef'e Söyleşileri" sürdükçe,

bu dizide yer alan kitapların yayımı da sürecek, Şu gerçeğin de altını çiz-
mek gerekiyor: Kimi zaman sözlü kültürün çekiciliğini aşıp, düşünceleri-

mizi yazı|ı kültür bağlamına taştmakta güçlük yaşıyoruz. Yayımlama uğra-

şımızda zaman zaman gecikmelerimiz oluyor, başka bir anlatımla. Biriken
Söyleşileri daha kısa bir zaman dilimi içinde yayımlamayı umut eltiğimizi
de dile getirmek istiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, gerçekten varolmak, yaz-

ma serüveninin öznesi olmakla yakından bağlanhlı.

Felselb Söyleşileri dizisinin Uu tituU,nar 2009 yılında yapılan "Varlık Fel-

sef'esi" Söyleşileriyle, 20l 0 yılındaki "Tarih Felsefesi" Söyleşileri bır araya

getirüldi. Gerçekte bu iki konunun bir araya gelişi bütünüyle bir rastlantı olSa

bile, bugün neden f'elsef'eye ihtiyaç duyduğumuza ilişkin bir çalışma yapıyor

olsaydık, bu iki konuyu bir araya getirmeyi ancak bu denli bilinçli olarak

tasarlayabilirdik. Bugünün insanü hakkında yapılabilecek eıı ciddi saptama-

lardan biri, Yeniçağdan bu yana insanın "varlık"tan giderek uzaklaştığı ve

özellikle 20, yüzyılın ikinci yarısından bu yana da varlık bilgisini unutarak

kendisini salt tarih bilgisiyle donattığıdır Yeniçağın sonu itibarıyla varlık

bilgisi eskimiş bir paradigmanın araştürma konusu olarak görülmeye baş-

lanmış, özellikle teknolojinin gelişiıı-ıiyle doğayı araçsallaştıran bakış açısı

insan dünyasını da egemcnliği allna almıştır. Doğanın araçsa llaştırılmas ıyla

başlayan süreçte, giderek varIığa iJişkin sorgulamasını yitiren insan, tckno-

lojinin egemenliği altında kendisini de teknolojinin bir aracı durumuna in-

dirgemiştir, Bu indırgeyiş bir yandan varlıktan kopmayı il'adc edcrken. diğer

yandan da varlık bilgisiylc tcmcllcndirilebilccek insan dtinyasına ilişkin pek

çok soıT ıl u 1anıtsız kalıııala mahkuııı eıler. İşıe bu bnşluk. başlangıçta insan

ve toplum bilimlerinin yöntcün arayışı çerçcvesinde sıkça tartışılan tarih bil-

gisinın giderek varlık bilgisinin yeriı,ıi almasıyla dolduruluı Bugünün insa-

nı, varlığın neliği ya da varlıkla olan ilişkisine yönclik sorularını yan]tlama

girişiminde bulunmak yerine, ideolojilerin, geleneklerin, dinlerin yarattığı

söylemlere boyun eğmeyi tercih ehı,ıiştir. Elbette ki bu türden bir değişimin

sonucu düşüı]ce tembclliği, teknoloji esareti, doğanın yıkımı, tarihsel olan
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insanlık durumlarının tarihdışı kabullenilişidir. Nitekım bugünün insanı ken-
disini, büyük ö|çüde konformist bir dünyada kendi doğasını sorgulamaktan
uzak, kimlik bilgisini tarihsel içerikle donatmanın peşine düşmüştür İnsan

ve toplum bilimlerinin yöntemi olarak tarih bilgisini varlık alanının yerine
geçiren bir dünyada iSe çokkültürlülük amacı yerini çokküItürcülüğe terk lrt-

miş, miko miIliyetçilikler ayrılıkçı hareketleri tetiklemiş, dünyanın hemen

her yerinde aşırı ıırilliyetçi söylemler iktidar paydaşı olınuş, özellikle fİn-
damentalist hareketler tüm dünyayı terörün ınek6nı, savaş alanı haline ge-

tirmiştir, Bu nedenle insanı varlık alanında konumlandürmak. bu konumlan-
dıımayı yaparken de tarihi bir yöntem olarak değerlendirebilmek, bugünün

feIsefesindc yer alan önemli görevlerden biridir.

Söyleşiler boyunca konuşmacılartn o yılın tartüşma konusu seçilen disiplin
kapsamında sunmak istedikleri baş|ıklara hiçbir müdahalede bulunulmadı-

ğından elbette ki yazıların taüIan,ıının varlık ve tarih arasındaki söz konusu
edilen gerilimi yansıttığü ileri sürülemez. Ancak bu iki disiplinin tiırklı ça-
balarla bir arada okunması girişimi, özellikle bugünün insanının geriIiıı-ıIi

dünyasını kavramak adına son derccc önemlidir,

Söyleşilerin "Varlık FeIsef'esi" başlığını taşıyan dokuzuncusunun konuş-
macıları sırasıyla Betül Çotuksöken. Tüten Anğ. İoanna Kuçuradi, Sevgi
İyi, Kurtul Gülenç, Kaan Özkan, Abdu]lah Kaygı ve Ahu Tunçel'di, Ko-
nuşma metin|eri elinizdeki kitapta da ayırı sırayla yer aldılar.

"Varlık Felsef'esi" başlığı altındaki konuşmalar dizisi 0,1 Nisan 2009 ta-

rihinde, artık bir gelenek olduğu üzere BetüI Çotuksöken tarafından baş-

latıldı. Felsef'e tarihinde filozoflarıı,ı felseltlerini geliştirirken görüşlerini
temcllendirdikleri insan le]selesi ya da ontoloji disiplinlerinden birlni scç-
ııek yerinc her ikisini dc kucaklayan "an tropontoloj i" kavramınl ortaya
koyduğrı "Varlık Fe]sefesinde (Ontolojide) Yeni Bir Açılıın: Antropontolo-
ji(İnsan-Varlıkbilgisi)" başIıklı konuşmasında Betül Çotuksöken, vallığın
düşünmc ve dil bağlamlarındaki belirlenişinden hareketle insan temelli bir
ontoloji anlayışının ana çizgilerini saptadı.
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Tüten Anğ l l Nisan 2009 günü yaphğl "Varlık felsef'esinin (ontolojinin)

Temel Sorunları" başlıklı konuşmasında, İstanbul Üniversitesinde ontolo-

jı bağlamında başlayan geleneğin lemsilcisi ve aynı zamanda Takiyettin

Mengüşoğlu'nun da izleyicisi olarak varlık felsefesinin temel sorunlarının

neler olduğunu gözler önüne scrdi.

l8 Nisan 2OO9 günü yaptığü "Varlık vc Çeşitleri" başlıklı konuşmasında

İoanna Kuçuradi kendini farklılıklar içinde sunan varlığln, tek bir varlık tü-

rüne indirgenmesinin sıkıntılarl iizerinde durdu ve böyle bir indirgemenin

yol açtığı bilgiscl sorunları da ayrıntılı olarak değerlendirdi,

Fenomenolojiyi hem bir yöntem hem de varlık görüşü olarak inccleyen

Sevgi İyi,02 Mayıs 2009 tarihli "Ontııloji ıc Oz Onı,ılojisi" başlıklı ko-

nuşmasında uzun yüzyıllar boyunca f'elselenin merkczi ilgisinin varlıktan

bilen özneye kaymasının izlerine çckerken, sijz konusu değişimin insana,

varolmanın yaşamanın anlamını un[ütturduğunu, insanı ıherırlrıdan kopuk

bir olgular dünyasına hapsettjğini ileli sürdü.

09 Mayıs 2009 tarihinde "Gadamer ve Felsefi Hermcneutik" başlığıyla

yaptığü konuşünasında Kurtul Gülenç, iırsan ve toplum bıliıı,ılerindcki yön-

tem arayIşına elcştirel perspektiften yanıt veren hermcneutik, f'enoıı-ıenoloj i

vc Marksist gcleneklerin bııluştuğu ortak payda ıılarak tarihselci yöntemc

odaklanarak, bakışını tarihsel varlık alanının kuruluşuna yöneltti. Gülcnç

konuşmasında, söz konusu gelenekler içerisindc özellikle heıııeneutik ge-

leneğin özerk bir yöntem oluşuna dikkati çekti.

"Yaşam Dainyasında Yönelimsel Bir Varlık" başlıklı çalışmasını l6 Ma-

yıs 2OO9'da izlcyicilerle paylaşan Kaan Özkan ise özellikle Descartes'ın

katkısıyla daha çok dikkate sunulan zihin-beden sorununu, daha sonraki

açılımlarda da iz sürerek insan-yaşama dünyası ilişkisini, f'enomenolojinin

yönelimsellik ve yaşantı-deneyimi kavraııılarının ışığında ı,e bedenin öne-

mine dikkati çekerek mcrcek altına aldı.

23 Mayıs 200q rarihIi re "Ontolojik Olanak Kırramı re İnsan Dünyası"
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başlıklı konuşmasında Abdullah Kaygı, "olanak" kavramının, yaklaşık

olarak kendi deyimiyle, "lelsefedeki varlık kavraınının açıklanmasında de-

ğil, bilimde de onsuz olunmaz bir kavram" olduğu savından yola çıkarak"
ne denli önemli olduğu üzerinde durdu.

30 Mayıs 2009 tarihli "Zoon Poliıikonun Ontolojisi" başlıklı konuşmasın-

da modern ve tarihselci okulların bakış açılarını, siyasal ontolo.jilerini üze-

rine inşa ettikIeri "kişi" tanımlamaları bakımından karşılaştıran Ahu Tun-

çel, evrensel ve tikel anlayışların her ikisinin de tanımlarındaki eksikliklere

ve yelersizliklcre dikkat çekerek, demokratikleşmenin yolunun evtensel ve

tikel geriliminde bir taraf olmaktan değil, karşılıklı diyalektik ilişkilerini
ıan ımlamakıan gcçıiğini tlerü §ürdü,

"Tarih Fc]sel'esi" başl,g,n, tuş,yan İ0l0 ,,l,n,n Fel.ıc/b Söyteşilerinin
onuncusundaysa sırasıyla Betül Çotuksöken, Kurtul Gülenç, Mustafa Gü-
nay. Ahu Tunçel, Kubilay Aysevcııcr, ,uc Kurtuluş DiNÇER konuştular,

03 Nısan 20 l O'da "Tarih Felsef'esi : Kavramlar-Sorular-Sorunlar" başlıklı
bir konuşma yapan Betül Çotuksöken, öncelikle tarih alanını varolma ve

bilme diizlemlerinde ayırt etti. İnsaı,ıı, tarihsel, trıplumsal ve kültürel ola-

nıı,ı kesişiminde inceleyen antropontoloj ik yöntemle değerleı,ıdirerek, ta-

rihçiyle tarihi yazımı arasındaki ilişkiyi ele aldı ve tarih felsefesinin temel

sorunlarını saptadı.

Batı f'clsct'e tarihinin özellikle 20, yüzyılın başından bu yana ürettiği rasyo-

nalitc eleştirisini pek çok filozolun görüşleri eşliğinde inceleyen "Şiddet,

Tarih ve Politika" başlıklı konuşı,ı,ıasıyla Kurtul Gülenç, 10 Nisan 20 l0
tarihinin konuk konuşınacısıydı. Gülenç konuşınasında, n,ıodernliğin iJer-

leıncci tarih anlayışının sonuctında evrensellerin tikel deneyiırı dünyası

üzerinde şiddete yo] açtlğını ılerı sürdi] ve şiddele yol açmayacak bir ras-

yonali|e ve tarih anlayışının olanakIarını sorguladı,

l7 Nisan 2010 tarihindeki "Cumhuriyet Döncminde Tarih Kavramı-

na Yönelik Felsefi Taıtışmalar" başlıklı konuşmasında Mustaf'a Günay,
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Türkiye'nin felsefe geleneğinde "tarih" kavramına yönelen düşüncelerin

izlerini, Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu, Nermi Uygur, Doğan Öz-

lem ve Betül Çotuksöken'in görüşleri eşliğinde sürdü,

20, yüzyılın başından bu yana insan biliınlerinde süregelen yöntem ara-

yışlarına bir alternatif sunan Cambridge Okulu tarihçilerinin en devrimci

üyesi Quentin Skinner'ın yöntem anlayüşünı incelediği "Siyasetin Yöntemi

Olarak Tarih: Cambridge Okulu ve Qunetin Skinner" başlıklı konuşma-

sında Ahu Tunçel, tarih okumanın bugünün siyasetini etkileyebilmenin en

önemli yolu olduğuna dikkati çekti. 08 Mayıs 20l0 tarihli konuşmasında

Tunçel'in iddiası tarih okumanın, siyasal bir eylem olduğu kadar, bugünün

siyasetini de değiştirmenin anahtarını sunduğu yolundaydı.

l 5 Mayıs 201 0 günü yaptığı "Tarihsel Bilgi Sorunu" başlıklı konuşmasın-

da Kubilay Aysevener, l9. yüzyıldan itibaren özellikle belirleyiciliği ve

gücü artan bilimsel düşünüşün, tarih bilgisi bağlamındaki yansımalarına

dikkat çekerek,20. Yüzyılda gclincn noktalara işaret etti,

Kurtuluş Dinçer ise 29 Mayıs 20l0 günü yaptığı "Tarihc Bakınanın Yolla-

rı" başlıklı konuşmasında, konunun önde gelen temsilcilerini mercek altına

alarak, taril,ı bilgisinin oluşturulmasında sık sık karşılaşılan "yöntem bilgı-

si" ve "metafizik" gerilimine dikkati çekti.

Hem Söyleşileri gerçekleştiıme lr.. a. l.ituU,n basım aşamalarında Mal-

tepc Üniversitesinin tüm olanaklarını bizlere suııan Kurucumuz Sayın Hü-

seyin Şimşek'e ve Rektörümüz Sayın Proi Dr, Şahin Karasar'a sonsuz

teşekkürleriııizi sunarız- Ayrıca 200l'den bu yana Söyleşilerin düzenlen-

mesine l,ıem sorumluluk üstlenen bir paydaş henı de akademik çalışmala-
rın toplumla paylaşılmasına her zaman bir öncü olarak eşlik eden İstanbul

Marmara Eğitim Vakflna, özellıkle de Vakıf Müdürü Melike oğuzhan'a
desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunatız,

Betül ÇoTUKSÖKEN-Ahu TUNÇEL,
Marmara Eğitim Köyü, Nisan 201 8



SIYASETlN YONTEMl oLARAK TARlH:

CAMBRIDGE TAR|H oKULU v E QUENTiN sKlNNER*

Ahu TUNÇEL**

Giriş

Modern bilim anlayışının gölgesinde, tarihin nasıl bir bilgi verebilece-

ğı 20. ytizyılın ikinci yarısına kadar hcp bir soru konrısı.ı olarak kalınış,

çoğu kereler tarih bilgisinin güvenilirliği ve geçerliliği şüpheli görülmüş-

tüf, Ancak geçtiğimiZ ytizyılın ikinci yarısından itibaren başlayan doğa

bilimleriyle insan biliı,nleriniıı çalışma yöntemleri arasındaki f'arkları

ortaya koyıııa uğraşı, "gcrçcklik", "doğruluk" gibi kavraıııIarı tartışma

konrısu haline getirirken, iizellikle insan bilimleri alanına uygun yöntem

arayışlarıı,ıa da hız kazaı,ıdırmıştır,

!960'lı yıllarda insan bilimlcrinc ilişkin yöntem taılışmalatına dahil olan

Clambridgc Okulu düşüntirleri, özellikle tarih çalışmalarıyla dikkat çcker-
lerken, tarihin nası] oktınması gerektiğine ilişkin hem bir yöntem ortaya

koyarlar hcm de çağdaş sorunlara yönelik bilgi verme potansiyeline vurgu

yaparak tarih okuııaslnı siyasal bir eylcm çağIıSüna dönüŞtüIürJer, Btı çalış-
mada Cambridge Okulunun en devrimci üyesi Quentin Skinner'ın siyaset

üzerine yazılınış tarihscl mctinlcrin okrınmasına ilişkin oülaya koyduğu yön-

tem, tarih okumasI yapan f'arklı ekollerin yönteıniyle karşılaşlııma içindc elc

alınacak ve tarihin siyasaleyleme yön verme olanağına dikkat çekilecektir

Bu ça]ışmanIn daha geniş bir hali 1Jı Sıııısl FcLüelesi: Cumhuriü,!!çi azgijrliik kitabünd^

ycı alınıkııdlı. Bk/. A. luIı\(l l:lı 0) Zl, )/l,/\,,/ a,r. ü,,5, l \ı]lüü,],ir,,ü\ü o-gu,liüA l,
lanbu]: istanbul t]ilgi Ünivcrsitesi Yayınlan.

Doç. Dr. Maltcpc Üniversitcsi insan ve Topluıı Bilim]eri l--akü]lesi FelSele BdIümü,
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Tarihi Okumak Siyasal Bir Eylemdir

Hem Anglo-Ame rikan hem de Kıta geleneğinin ınsan bilimlerine ilişkin
geliştirdikleri yöntemsel eğilimlerinden izler taşımakla birlikte, tüm bu gc-

leneklere mesaf'eliduran ve bu mesafeyi korumak için kendılerini "tarihçi"

olarak adlandıran Caınbridge Okulu düşünürlerine göre tarih. gerçekte en-

telektüel bir meraktan değil bugün yapılabi lecekleri keşfetıı,ıek için oku-

nur, Quentin Skinner tarih çalışmalarının önemini şöyle saptaI:

Tarih sadece geçmiş düşüııce değildir ve bizi ilgilcndiren de onun içeriğı ya

da geçerliliği dcğildir. daha çok çağın sorunlarındaki siyasal roIl'ı ve siyasetcn

değerli araçlar olarak yeni bağlamlara aktarabilme olasılığıdır,I

Bu açıdan Skinner'a göre tarihin değeri, çağdaş siyasal yaşaünlü] sorunlarü

karşısında bugün sahip olduğumuz olası çözüılılerin aralığını genişlctmesin-

de yatar TarihseI metinleri modası geçmiş düşünceler olmaktan çıkaıtarak
bugünün olanağı haline getiren bir okuma, bugüne egemen ideolojinin ken-

di bakış açısıyla yorumladığı kavramların, tarihin farklı zamanlarında farklı

biçimlerde yorumlandığını oülaya koyan bir okumadıı Bu okuına boyunca

hem tarihsel metnin yazarı hem de bu ııetni olası pek çok tarihsel metin

arasından seçerek okuyan tarihçi, siyasal birer eylem gerçekleştiımiş olurlar,

Söz konusu okumanın başlangıç noktasını, her metnin çağın egemen ide-

olojisiyle ilişki kurmaya yarayan siyasal bir eylem olduğu düşüncesinden

hareketle, metin yazarının çağının siyasal sorunlarına yaklaşımının vc

egemen ideolojiyle kurduğu ilişkinin soruşturulması oluştuı-ı-ır. Yazılan her

metin öncelikle yazarın tartışılmasünı talep ettiği çağının siyasal sorunları-

na bir yanüt niteliği taşlr. Yazar, metin aracılığıyla kcndisini rahatsüZ eden

sorunları ortaya koyarken, egemen ideolo.;ıye de tepki verir, Buradan hare-

ketle şu saptamayı yapabiliriz: Siyasal düşünce siyasal eylemden ayrı ola-

rak düşünülemez, Bu anlaııda yazma edimi, başh başına bir siyasal eylem-

dir, çağının siyasal sorunlarına karşı düşünülmüş bir yanüttır. Bu nedenle

l K. Palonen (2003). Quenüin Skinnq Hi.lüoü,v, Palili..\, Bodmin: Po]ity Press. s 69

l
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Skinner siyaset kuraıncılarının düşünce tarihçiSinden farklı olarak siyasal
yaşamın kendisini konu edindiklerine yönelik derin bir inanç besler. Böy-
lece Skinner felsefi ve tarihsel düşünce arasındaki uçurumu da kapatmüş

olur. Siyaset üzerine yazma ediıı-ıi, çağa ilişkin bir tasvirin ötesinde çagın
hakiın bakış açısıyla, değer yargılarıyla bir hesaplaşmadır; yazarün çağüna
verdiğı tepkinin if'adesi olan siyasal bir eylemdir

Benzer bir biçimde, okuyucu olarak tarihçinin de ilgisi siyasal bir eyleme
işaret eder. Tarihçi, çağının egemcn ideolojiyle girdiği diyalogda, kullanı-
lan kavramların tarih içindeki izleriü,üi sürer. Bu iz sürüş sonucunda tarihçi,

çağına egemen cılan kavramlarln tarihtcki iZdüşümlerini keşfetmekle, söz
konusu kavramların tarihüstü doğIuIara işarct etmediklerini de açığa çıkar-
ınış olur, Böylece tarihçi egeıncn ideolojinin kullandığı ve aynı zamanda

kendi düşünce dünyasını da biçimlendiren geçerli kavram örüntüsainün

ideolgik olduğundan hareketle başladığı okuııra eyleıninde, kavramIarın

egemen ideolojinin ctkisiyle unut(tur)ulan anlaınlarını gün yüzüne çıkarta-
rak, bir eleştiri süreci başlatmış olur, Bu eleştiri süreciı,ıdcn beklenen sahip
olunan siyasal iktidar dilinin tek seçenek olıı-ıadığını oılaya koymaktır. Qu-
entin Skinner'ın tarih araştırmalarına ışık tu|an yöntcüni, daha çok "yüzeyi

örtülmüş (,.,) entclektüel değerlef deposu"ııdaki kavramları bir "kazı" işle-

miyle ortaya çükartmak biçiminde özetlenebilir,r

Kavraıı,ı kazısı ilk aşamada, taril,ı boyunca geçirilen sosyal değişımlerı onaya
koyarak tarihçiyc yol gösteri[. Tarihçi, kavramların, sözcüklerin ve değerle-

riı,ı tarih boyunca değişeı,ı aırlaır,ılarını takip ederek, sosyal değişiır,ılerin nasıl

ve ne yöı,ıde yaşandığını gözlemlemc firsatı yakalar. Kavramların değişen

anlaır,ılarını çalışma. gerçektc toplumlarün ve kültürlerin geçirdiği sosyal

dcğişimler hakkıı,ıda üç kavrayış düzeyintle bilgileı,ııı,ıe olanağını sağlar:
"sosyal inaııç ve kuraııı]arıı,ı değişiıı,ıindeki kavrayış. sosyal algı vc bilincin

Bk/ Q Skjnncr(l998'| l,üh?]ü\ B.li»\, /,i/ıcızıllııı. Caııbriclgc: C'.ünrbridgc LJİi!eı\lt},
Ilrcss. s ll6, Blı kazı işlcmi Ii)ucault'tln "biIgjllin arkcolo]lsl" dcdiği şcylc benzerlik
gi'sleril. Bk,, \,l. Foucatllı \l986J. 7lk, AüI l]lü)lag\ ll Knarlrlgc (çc!.) A.V.s. smith.
Londoİ: 'favisüock
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değişimindeki kavrayış, sosyal değer ve duruşun dcğişimindeki kavrayış."r

Tarih boyunca yaşanan etik vc episteniolojik kavrayış biçimJcrindeki bu dc-

ğişiıı,ıler, bııgüne egemen olan siiylemin de değişeccği ve değiştirilebiJeceği

ktınusrında un.ıut vc güvence aşılar, Böylece kavram kazısı ikinci aşaırıada

tarihçinin kavramlarıı,ı ideolojik güdtimleyiciliğinden kuılulmasına flrsat

verir Dolayısıyla egemcn ideolojiyle ilişkisine bakılarak denilebilir kı. her

tarih okuı,nası aynı zamanda potansiyel olarak "yıkıcı" bjr etkinliktir,

Tarihsel tezlcrin bu yıkıcı potansiyeli. bugtin sahip olunan kavramsallaştııma-

nıı,ı, söz konusu kayraııın tek olanaklı tanüünlama biçiıı,ıi olmadığını giister-

ınesinde yatar,r Bu açıdan Caınbridge Okulunun tarihe yönelişi de siyasal açı-

daıı yıkıcı bir içerik taşır Özcllikle eserlerinde cuıı,ıhuriyetçi siyasal eğiliınini

açıkça cıılaya koyan Qrıcntin Skinner, bugüne egeı,ı,ıen olan liberal özgürlükçü

dili sorgıılayarak, liberalizmin birey özgürlüğüne odaklanan bakış açısının,

çağdaş diinyanın insanınln üzerindc ideolojik bir büyü yarattığüı]l ileri siircr

Bu büyüyü yaratmak için liberalizm, bireyin özgürlüğiinc odaklaı,ıan bakış

açısının çağdaş diiııyaya uygun tek özgürlük anlayüşü olduğuna dair iddiılarını

oluştururkcn, diğer tüm ideolojileri de eskinıiş paradigmanıı,ı bir iirünü ola-

rak betiııler, Başka bir deyişle liberaliznıin bakış açısından çağdaş dünyada

bireyci olıı,ıaktan başka seçenek yoktı.ır ve liberal olmanın dışındaki ttim ideo-

lojik seçiınler özgürlüğü yok edcrler, Böylece liberalizınin çağa egeınen dili.

devletin özgürliiğüııü savunmaı,ılıı bireysel iizgürlükleri yok cdeceğiıre dail,bir

yaı,ıılsaııa yaratarak bireylcri "oıtak iyi"yc karşı kiirleştirir.

Liberalizı,ı,ıin argüınanlarütla karşın Skinner, bireysel ajzgiirlüğüı,ı ancak dcv-

lctin özgürliiğüyle birlikıe varolab ileceğin i tarihteı,l getirdiği örneklerlc is-

pata yönelir, Skiı,ıner'a görc liberallerin bcnimsediği bircysel iizgiirlük kav-

rayışı gcrçekte Rrııı,ıa'daıı beri süregclcn cuınhuriyctçi düşüncenin özgürlük

anlayışında, yani liberalizmin siyasal alanda kcı,ıdisini göstcrıncsinden çok

Q.skin.cr(|999) "Rc(Irorlc rnd ('onccntual Change". 1:n]üüi.\h y«ıü l]ü)k ol Poliüi(al

I'hoüüghl3.S 6.hl(p:,i w!\\\jyU1i/},hıfilİcdcscnptions.cıişiİrtırühl: ll{),1.2007,

Q. skinncı (l988a). "A RcpIa_t- rc üİy ('riıics". ı,irlni]üg ıüükl Conl(v, (der.) ]. Tlılly. Ncır

Jclscy: Princet(» L]ni\crslty Pless. s ]86.

]
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daha önce belinniştir. Ancak libcra]iznr, yarattığı piyasa ekonoınisi çerçe-

vesindc devletin ekonomi alanına müdahalelerı,ıi engellemeye çalışırken,

dcvlet özgürliiğüyle bireysel özgürlüğü birbirlcrine karşıt olarak konumlan-

dırmış, böylece taıihsel olarak cumhtıriyetçi görüştc içiçe geçen iki özgürliik

alanını ayıü1 etmiştir, Dahası libcral bakış açısı kendi siyasal egeııenliğini
perçinlcmeye çalışırken de cuınhuriyetçiliğin eşitlik ve kardeşlik ilkcleriyle

birliktc gelen özgürlük kavrayışını gözden düşt]ımcyü de başarmıştıL Böy-

lecc liberalizı,ı,ı siyasal alaıra katılım istekliliğini yok ederek, bireyleri kendi

çıkarlarının ötesinde bir konrı için çaba göstcnTeı,ıln anlamsız olduğuı,ıa dair

ikna cdcr. Bu iknanın sonuçlarıysa kamusal alanın giderek yok tıluşuna ile

siyasal duyarsızlaşmaya paralcl olarak aşırı giiçlenen siyasal iktidarlar ve

zcnginliğin teke lleşı,ı,ıesiy le "oftak iyi" bilincinin hatıza]ardan silinn,ıesidir,

Skinner liberalizınin yarattığü siyasal alana ilişkin ki)rleşnıeyi aşırıa deneııe-

siı,ıde, Fukuyanıa'gibi düşünürlerin liberalizmi siyasetin tek scçeü,üeği olarak

giiren bakış açılarüna karşıı,ı, cuı,ı,ıhuriyctçiliğin çağdaş dünyanün siyaset tallüş-

ma larında hala bir a ltemıtif olara k va rrı labilcceğini ileri sürır-ıüş olur, Sk inner'a

göıe bireysel özgiirlüklcri zayıllatmadan da siyasal ciuyarlı yuıltaşlık anlayışını

geliştirınek olanaklıdır, İşte taı,ı,ı da bu noktada Skinner'ın saptaı,ı,ıast, kavram-

ların tarihsel siireçte deği§en a!ılaıı,ıını okuma yiıluyla çağdaş diinyanın ideolo-

jik büyiilen]esinden bir kaçış nitclığindedir Böylcce Skinner'ın tarihçi olarak

başarısı, hem bugiiıün idcolojik belirleyici dilinden bif kaçüş olanağı yaratma-

sında l,ıcm dc cgcmcn ideolo_jiye alternatilier suı,ıabilı,ı,ıesiııdc yatar,

Metinsclci ( TeJlrJalı.rr) Tarih Anlayışının Eleştirisi

Açıktır ki Skinncr hcr şcyden önce tarihüstü bir rasyonellik iddiasının karşısın-

da yer alır Kavraıılar ve bu kavramlardan oluşan siiyleünler cgcüllen ideoloji-

nin bakış açısından bclirleniytırsa, egeıncn ideoloji ya da paradigmalar değiş-

tikçe kavramların anlamları da değişiı Skinner'a giİt kavrarnlafü11 tarihüstü,

Bk,, F. Fukuyııllı |l9t)2)- Th(, EnIl a/ ülk lli\üor| onl ıhe l,usı ]\1ıın Nc§ v)rki }rec

Prcss
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rasyoneI içeriklerinin olduğunu düşünmek, bugünden bakarak rüm kavramlan

açıklama cesareti vcımeklc bir]ikte, söz konusu kayranıların olanaklarünü gör-

meyi de engelleı Kullanı]an kavramlann cvrenscl bir rasyonel içeriğe sahip

olduğu fikri, geçmiş metinlerlc aracısız karşı karşıya gelen tarihçilerilyorum-

culan kendi çağından hareketle geçmişin yargıcı kıIar

Metinlere tarihsellik boyutunu yok sayarak aracısız olarak ulaşılabileceğini

öne siren ffielinselci (üexlualisl) yaklaşmın teır,ıel özelliği, felsefi sorgunun ba-

ğımsız bir rasyonalite temelinde üretiliyor olduğuna dair inançtan kaynaklanıı
Yazar ve tarihçinin/yoruıncunun soru vc sorunlaıınl tarihüstü bir bağümsüZ te-

ıneJden ürettiğine dair duyulan bu inanç, siyasal alanı da tek boyutlu olarak de-

ğerlendiımcyc neden olur Başka bir ifhdeyle felseli bir bakış açısından beIiren

rasyonellik inancı, tarihçinin/yorumcunun, kendi çağıı,ıın cgcııren pratiklerinin

gölgesinde yazara sorduğu sorularıır cvrensel olduğu yolunda hatalı bir çıka-
rıır,ıa yol açar, Skinı,ıcr'ın özctlediği biçimiyle rr-elinselciyakIaşııı-ı, felselenin

zaman vc mckAndan bağımsız sorularıı,ıa verileı,ı yanıtlardaki ebedi bilgeliği
oılaya koyar6 Oysa Skinner'a göre metinselci yaklaşıı,ı,ıın rasyonellik iddia-

sının ideolo.jik boyutunun gözden kaçırılıırası, tarih hatasıı,üa (dna(,hron ism')

neden olurken, çağın uygtılaııaları "doğru" olarak belirir. Bu açıdan tarihçi/

yorumc[ı, eski açıklamalarla kcndi açıklamaları çarıştığında, kendi inancını

doğru olduğunu kabul eder'

Sosyal bilimler alanında doğrulıığun çağın egeı,ı,ıen kültürüı]l1ü,ü onayınün

sıınucu r,ılduğu ve bu nedenle de bilginin yansızlığından söz edilemeyece-

ği kontısunda Skjnncr, Fricdrich Nictzsche ve Max Weber'in perspekli/a,i

yorumlarlı,ıın izlerini takip eder, Perspektllçiliğe göre. hiçbir çözümlcmc
belirli ve tek tafaflı olan bir perspektilicı,ı bağıınsız biçiırıtle yapılaıııaz.s

I). S A. t]elI "Thc Calllbridgc School and worlLl I'ıı]itics: Criıical I hcory. IJisııy ııd
Q)nccplüııl('hangc".\ı\r,r\,thegloba]sltc.ıc.tık.criŞiln(arihi l1.0,1.2007.

Q. Skinİcr ( l9ı{8a) /gü,.. s, 25.1.

Nl u/eber(I9(),l)."()bjc.ıiYity".hLlp:]rlr§\r,ıllolsci.olg"rcscırch]pulrlicıtions pdl,/olılte_

ti\'iıy tjssay.pdl. criŞinl tlırihi] l l ()4 ]0()7. s. |70.arch]pub]lcılolrsl \ c ück ııraflü olan bir
pcrspckli licn lıağınısız lıiçinıde yapılanıaz.

1
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Bu anlamda dünya hakkındaki bilgi, pozitivistlerin iddialarındaki gibı

nesnel, evrensel ve yasalı bir bilgi değil, "belli bi]ici ve aktörlerin için-

de yaşadıkları ve işleıı yaphkları linguistik ve kavramsal çcrçcvcnin bir
f'i,ınksiyonu"dur,') Diğer bir deyişle geçmiş üzerine düşünme yalnızca ara-

larında tarihsel bir fark bulunan lelscfi bakış açılarının taılışması anIamına

gelecektir. Tarih okumasını f'arkIı f'elsefi bakış açılarının tarttşması yerine

kavramların objektil anlamları olduğu inaı,ıcından hareketle rasyonel bir
yorum yapı labilcccğine dair inançla klasik eserlere yönelır,ıek, bir bakıma

söz konusu esere yeııiden değer biçme ya da geçmiş filozolları bugünün

bakış açısından yazdıkları ya da yazmadıkları şeyler için yargılaııa an-

lamına gelir.|0 "Ölcnlcrlc oynadığııııız hileli bir oyun"|| olarak bu rasyo-

ncllik iddiası taşıyan yaklaşım, Machiavcllı'yc "şcytan", Rousseau'ya ise

"totaliter" sıf'atlarını kazandırırken, Locke'u hiç hedeflememiş olmasına

rağınen "Iiberalizmin babası" yapar, Bu yöntem Skinner'a göre bir anlam-

da "(,., ) geçıııiş düşünürleri karjkali]rlcştirmc eğilimindedir (,..)."'

Buradaki sorrın yalnızca taril,ıçinin/yortımcunun, metni ve metniüı yazarıü,ıı

tarihsel bağlamından koparılınış biçimdc elc alıyor oluşu da değildir Aynı
z.aııanda ınelinsalc,l bir yaklaşım, klasik eserleri değerlendirmede, yefel, öz-

gül konularla eğilmekten çok. "uzun öıntlrlü konular"a "ebedi taılışmalar"

üzerinden yaklaşır, Bu drıruıı,ıda metinde, yazarıı,ı amacının yerini tarihçinin/

yoruıTcunun amacı alır, Taril,ıçi kendisinin de belirli bir idcolojik pcrspeklille
geçıııişe yaklaşhğını kabul clıııcdiği sürece. tarihe ytjneImesindeki tek aı,ı,ıaç

ancak kcndisini karizmatik isiınlere onaylatınak olabilir. Böylccc Aquinas

9 B. Fay (200l) ('zı.iı/zıt Sı)\\ll BiliDlIc, Fı!lıı:/l\i C\JAkiillüiü lii Bn }'rı{/rıiılı, isıaııbul:
Ayr]ntı Yaylnlerı. s. I l l.

l() Q Skinncr (l98]jb). "Vcııing lınd LJııderslanding in ılıe Hisırıry tı1-Ideas". ,l.[1,rng.Ç
('oııc:ı Qıınıiıı Skını]?r üLl llü.\ ('üli. i.\. \<]cr. ) .'. TulIy. \e$ Jcrscy] Prlnccton Un \cr
5it_ü, Prcss. s. 3.1.

Il Q. Sküürncr(2002) "N,lcıİing ınd L_iıdcrsıanding in the IJistoryrıl'Idcas". ri\il)no|Poli
liıı itohbaı ııntl Cıı,ıl 9 /.r.. Ill, Kiııp. ( aııhridge: ('ııııbıidgc Liniıcrsily Pıcss. 5. b5.

l] R t-anıb (200:1). "I'cattlrc lJook lte\ icu, Qucntiıl skiİncr-s'P()st-Modcrn Hislorv ol']de_
as". l/l\/., ı,iç ndc. cilı 1t9. sı},l ]95. s. ,1:5.
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sivil itaatsizliği ya da Marsilius deırıokrasiyi onayladığı için yargılanabilır

duruma düşerler, Tarihçi ve yazar arasında kunılan bağın teıneli varsayılan

bir rasyonel değer iddiası, Skinııer'a göre, l,ıcm siyaset düşı bir başvtıru nok-

tasına sahiptir hem dc rasyonelliğin "keyfi bir tistünlük ilhdcsi"dir]'

Buradan hareketle Skinner'ın kendi çalışmalarına da yansıyan iki sapta-

mada bclirir: İlk oüarak bir siyaset f'elsel-csi kavramlar değil, ancak olgular

temelinde varrılabilir, Bu açıdan pratikle ilişkisi olınayan bir siyaset n,ıodeli

olanaksızdıı,vc bu olanaksızlık tarihüstü bir siyasct aıılayışının da olma-

düğünı göstclir. İkincisiyse idcolo.jik tercihlerin kendisini göstcrınediği bir

rasyonellik dünyası olanak]ı değildir. Böylc dü§ünüldüğünde her rasyııncl-

lik ıddiası da aslında çağa egeıııcn oIan ideoltıjik bir tercihi gösterir, O

halde her ınctin ancak kendi bağlamı ve içinde doğduğu ideolojik iklim

çerçevesinde aıılam kazanıı,. Melinselci yaklaşıınlara yapılan söz koı,ıusu

tüm bu eleştiriler, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yöntcılı

taltüşmalarda görünürlük kazanırkcn, hağlcınısulcı (t,on ıe-rıııa l isl) yakla-

şımlarııı da öne çıkacağı zcminj hazırlar.

Eklektik Bir Tarih Okuması

Skinner'ın tarih okun,ıasına ilişkin yöntenıinin ilk aşaması bağloınscılcı bır

bakış açısıyla biçimlenir, Bcığlum.ıulcı yaklaşıma göre, tlini, siyasj, kültürel

ve ekoı,ıomik etkenler, tizerinde çalışılan ınctniı,ı anlamını bclirler, Böyle-

si bir inceleı,ı,ıe yazarıı,ı yazdıklarının ncdenlerini kurgulaııada elverişli bir

çerçeve sunar, Skinı,ıer "Stııııe Probleıns in the Analysis ol Political Thought

and Actiıın"lr ("Siyasal Düşünceı,ıin vc Eylen,ıiı,ı Çözüınlcmesinde Bazı So-

ırınlar") başlıklı ınakalesine, Thcııııas Hobbes'un boğlanıscılc,ı açıdan oku-

ıı-ıasının bir ömeğiııi vererek 6aşlar. Boğlunı.solc,ı yaklaşıı,ı,ıdan bir Hobbes

incelcmcsi yapan Skinncr, Hobbes'un ünlii cscri L.IidlhLün'|. İngiliz İç Sava-

l] K. I'abncn (]()()]) A.gc.s. l39.

l4 Q. Skinncr(l9tjilc). "soünc ProblcIrrs ill the Allılysis ofPoliljcal Thought and,^clion".

| !]ning & Conü.i Quenh Ski]ıüül,],a]]ll h/\ ()i/i.,! lçlndir. (der,) J 'rully. Ncu,Jersey.

Princcton: Princet()ıl Uni!crsi(y Prcss. ss.97 ll8.
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şlnln olumsuz etkilerinin hüküm Sürdüğü bir ortaında yazdüğınl, bu nedenlc

de Hobbes'un gtiçIti devlet isteğinin zaünanının karmaşasına karşı bir tepki

olduğunu ilcri stircr, Dolayısıyla Leviııtlıan, tarihüstii bir model olarak ıı-ıut-

lak devlet anlayışı değil, çağının siyasetine bir tcpki olarak okunduğunda,

Hobbes'un savunustınun gerçekte "siyasal bir durum" için geçerli "siyasal

bir duruş"u temsil ettiği görülebilir Bunun anlaıı-ıı leylaılıaı'ın olgular dün-

yasıı,ıın bir parçası olarak konuınladıı,ılınası gerektiğidir,

Ancak Skinner'ın çajziimleıncsi bağlamsalcılıkla sınırlı değildir, Skinnnet'c
göre bağlamsalcı açüdan yaptüğı Hobbes rıkuınası, Hobbes'u anlamada

öncmli bir thyda sağlaıı,ıasıııa rağılıcn yeterli değildir; çünkü bağlamsal-

cı tarih okuması tek başına bir yöı,ıteııı olarak kullanıldığında kavramsal

bir hata bclirir, Bu kavramsa] hala unlaınl ve uçıklunıo arasındaki farkın

göZctilmeıl]esiyle ortaya çlkar; "(.,.) ırretlrin sosyal bağlıııının çalışılması
onları açıklaınaya hizmct ctse bile, bunun aynı zamanda onları anlaııak

için bir araç sağladığı söyJeneı,ııez."]' Sosyal bağlamın bilinmesi. h6li ya-

zarın niyetlerini, aıııaçlarıı,ıı ve çalışınaııın sosyal aıılaı,ı,ıını ortaya koyn-ıa-

da başarısız olduğundan, ıııetnin aı,ılaşılınası için gerckli olnıakla birlikte

yctcrli değildir, Btı noktada Skinncr tarih okuınasınln ikiı,ıci aşmasıı,ıa ge-

çcr, Bu ikinci aşamada Skinner'a görc yapılıı,ıası gerekcn şcy. Hobbes'un

Leviaıhan'da yaptığl şeyin yani niyctinin ııe olduğu sorlısunun yanıtünt

r,crııektir, Böylesi bir soruya yanıt vcrcbilıı-ıek için Levitıthaıı'ın varsayıııı-

ları ile zaı,ııanın geçerli ıızlaşıınlarınıır oltışturduğı-ı siyasal geleneği ara-

sındaki ilişki araştırılıııalıdır. Skinncr çağın uzlaşıınsal siyaset geleneğini.

çağın önde gelen yazatlarının mctinlerindeki dilsel ilişkiye işaret ederek

Q. Skinncr ( l 988b) A g.nl .s.6l..,lrlzr?k/Vcıçıl/rıııikiliği çağdaş sosyalbiliün]erin 1e-

ıncl tartışııakonu]anııdanbiridir..,11ıilıııı_nedcnsellikbağ]aınııscrımlcn csinio]ıay
ko!ar Flu açüdan bıklldügıılda ıürlel]]a deha çok doğı biliün]crilrın alrlaç ilşı gijrilngülcri

(]tnonleD) Lanlınlamiıda işlerscl bir yeklaŞım olaı,ık dcğcrlcırdirılcbilir. Ancak sosyal bi-

liıılcrın işi aııaçlı giirüngiilcr]e iliŞkilidir ,^ıllaçlü giİüılgiilcl isc öz]cıinde anlaırılıdır.

yıni kllnliklcrinj sij/ konusu eylenli )jlıntrn ıktiirlcden ılldar. Bu İcdcnIc drrrrd ancak

aktörlcnn baklŞ açılarl ve niycılcı iylc ilişkilı bır çij/üm]cırrc ilc gcrçcklcŞtirilebi]ir. bk,.. t].

Fıy (l996).,,1gl. s lıt5,

l5
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belirgin leştirir, r6 Böylece çağın genel ıdeolojisi, dilsel bir incelemeyle sap-

tanır. İdeoloji "(...) pek çok yazarın kullandığı ve uzlaşımların tanımladı-

ğı bir siyaset dili"dir, ? Bu dıI, çağın metin]erinde paylaşılan sözcükler,

ilkeler, tezlcr, bilgi ölçütlcri, kavramlar aracılığıyla taşınır; dahası sosyal

eylemin anlamı da bu dile katılımda ya da onu inkir etmede ortaya çıkar.
Bu durumda bir me|nin anlaşılması, çağın dilsel çözümlemesi göz önünde

bulundurulmaksızın olanaklı değildir. Söz konusu çözümleme yapılmadük-

ça Hobbes'un ne yarı devrimsel siyasaI zorunluluk kuraı,ııınıı,ı gerçek ka-

rakterini ne de siyasal düşüncesiyle ilişkili bilgi kuraııının gerçek roltinü

anlamak umulabilir.]S

Yönteminin ilk aşaı,nasında tarihçiyi, yazarın içindc yaşadığı dönemin

kültürel ortaınüyla ilişkisinin izleri bulı,ıakla görevlendiren Skinne1 ikin-

ci aşamadaysa tarihçiye meiıin söyleminı çağın egemen ıdeolojlsinden

ayırt etıne ödevini yükler, Bu ayrımın ortaya koyuluşunda dil yalnızca bir

iletişim aracı olmaktan çıkar, bazı ıiyetlerin ya da tepkilerin dışavuruırıu

olarak değer kazanır. Ludwing Wittgenstein'ün ['elseft Scırıışhırmcılıır|9

(Philosophical lnvestiguıicın) kitabında öne sürdüğü gibi. sözcükleri aynı

zamanda bir eylem olaıak kabul eden Skinner'a göre,

(...)dilılc iki boyııl vardıı İlkigclcnckscl biçiııdc anlaıı boyutudur. kulIanılan

terin,]lerin anlamı ve başvurıı noktaları) lı heıiıılenir, İkiııciri ise en iyi. ya da

bcniııı yaptığıın gibi, dilscl cylcmin boyutuciur. bir yazar ya da konuşııacının

(yaptığı ç n,) şeyler alanıırı çalışnıak. belirli bit anlaında kullandığı kavram-

l6 Skinncr'ln Machiavelli'nill çağdaşr hiilnanlsı yazarla.la aras]ndakl rlılse1 tiı,klılıkları se

rinıleyişi içinbkz Q Skinncr(l99])."NfachlavclIi'sDl,t(o,xialld!hcprcHunlanlstIdea
ol'Poliıics". Mo.1ıiu|flli dnll Ral)üül)lROnil]11 lçlnde. (dcr ) G. Bock. Q Skinncr vc M
Vi«lli. ('aııbridge: ('ıırlbridgc LJİllcrslt},Prcss. ss ll9 l20

17 J. Iiılly(l98il) "l'he l)en is MighLr Süold] Quentilı Skinner's Analysis of Poliıics". .,l./r,

ulüng <k (i)nü.v Qıücüiün Skinnl dDl 1]i\ ('ü ili.\ içindc_ (dcl ) .', Tırllr,. Princctolı. Nc$
.]clsc}: Iıinceı()n l_]ni\ersiıı,Prcss_ s 9,

lIi Q. Skinncr ( l988.). .Jgı ,. s l(]4.

l9 L. wjıtgcnstcin (2000J. l'ılseh Sorılıırııı//,, (\(\ ]l) K.ınıı. i.ıınhııl ltıtCm Yayüİleül.
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ları düzenleııcktir. Celenekscl hermeneutik çoğunlukla ilkiyle iigilcnir, ben

isc genellikle ikincisiyle, Gencllikle dediır,ı, bunun nedeni Hobbes'ı.ın kura-

lnıyla ilgilenmiyoruln_ Bunun anlanıı. onuı,ı özgürl|'ık kavramı, yiikünlailük

kavraııı ya da devlet kavramı hakkındaki görüşleriyle ilgiIenmediğimdir. (.,.).

Ancak benim başlıca ilgim. O bu kavramlar üzerine koüruştuğunda. niçin sa-

dece bu biçiınde konuştuğudtür. Bunu varsayımsal tikel bir harcketten çok,
bir öğreti olarak Hobbes'un bakış açısıyla ilgilenmiyorum demem ycıIı.ıyla ta-

rihse| bir pratik hakkında bir nokta olarak koyabilirsiniz. Ben, onun bu tema

hakkındaki tartlŞınalar tarihiırde ncrcdc durdrığunrı görmcyc çalışıyorum. Ve

clbette bu, dedığin,ı gibi. oııun kendi içerisinde tartışmasını içeriı]l)

Dikkat edilirse Skinner bu aşamada ilgisini metinde nc yazdığından çok,
metnin kendisinin amaca sahip bir gö rijngii Ubnoünen) olarak ne ifhde ettiği
üzerine yöneltir.

O halde tarihsel bir metnin anlamInı ortaya koymak, yalnızca metnin if'ade-

lerinianlamak değiIdir, Aynı zamanda yazarın bu ifadcyi kullanmakla ı.ıeyi

amaçladığını ya da hangi niyete sahip olduğunu bilmek, ınetnin anlamının
anlaşılabilmesi için vazgeçiJemcz öneıı,ıdedir.2r Her eylem varoluşu gereği

amaçlı olduğu kabul edildiğinde yazarın bir sözctiğü tercih ederken, aslın-
da amaçIı olarak onu diğerlerine yeğlediği de kabul edi|melidir. O halde

sadece ifadeyi ve it'adenin kullanıldığı bağlamı anlamak yeterli değildir;
aynı zamanda eyleyenin bu eyleır,ıi neden yaptığını da anlamak gerekir,

Eylemin sıradan hareketlerden fark|ı olarak amaçlı olduğu ve bu nedenle bir
dilsel eylemin anlamının da, eyleyenin niyetlerinde gizli olduğu düşüncesi,
özellikle R.G, Co|lingwood tarafindan vurgulanır Collingwood'a göre ta-

rihçinin amacı da larihsel aktörleriı,ı niyetlerini sezinleyebilmektir, Başka bir

20 Q. Skinner (200l). "Reason and Rhctoric in 1he Philosophy cıf Hobbes". Hobbes -The
Anl\krdln Dehoüe, (dcr) Q. skinner vc Y.C. Za.ka. New York: Ceorg olms Verlag. ss.

20 -2l.

2] Q. Skinner (l972), "Social Meaning and 1he Lxplanation olSocial Action". Pİilosoİ1
Poliüi(s ond So.icı,, (dcr_) P Laslett. w.C. Runciman ve Q, Skinner, oxlord: Blackwel].
s. 1,12.
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deyişle tarihçi, eylemi belirleycn düşüncclerin oılaya çıkarılınası görevini üst-

lenılıelidiı Tarihçi bu görevi yerine getirirkcn, Collingrvood'a göre, kendisini

yazarın yerine koyarak, onrın yaptıklarını zihninde yeniden canlandıımalıdır]r

Collingwood'un izini takip cden Quentin Skinncr da siyasal aktöflerin

yazılarından çok, çağın siyasal tartüşmalarına ya da eylemlerini başlatan

olaylara yaklaşımlarındaki güdiimlenmcleri (ııır.ııivas_r,oır) ve niyetlcri or-

taya çıkarnıakla ilgilenir.]'Ancak yine de Skinner'a göre Collingu,ood'un

çözümlemesinde cksikler vardır. Collingu,ood'tın çiizümlemesindc bir

aktörün düşünme biçimi kavranı ld ığında, sergilediği eylcm de anlaşılı,ırış

olur, Başka bir deyişle Collingwood. bir edimin anlamlyla aktörün bilinçli

olarak kastettiği şey arasında sıkı bir bağ görür, Bu nedenle eyleminin an-

lamını en iyi bilecek olan kişi, aktörün kendisidir,

Collingwood'un aktörtin içsel deneyimine odaklanan bakış açısına karşın

Skinner, bir şeyi,ı,aprnu niyeti ile bir şeyın ı,ap ılnıas ındaki niyet ıııasında

ayrlm olduğunu ileri sürer. Böylcce Skinncr'e gt,ire bir şeyi yapma niycti.

yapıIan şeyin anlamıyla eşdeğcr olıııayabilir. Başka bır deyişle ortaya konu-

lan edim, hcr zaman aktörün bilinçli olarak seçtiği niyctle aynı olmayabilir,

Edim ve niyet arasındaki uytıırısuzluk pek çok f-arklı nedene bağlanabilir,

Bazcn aktör bclli bir amaç için bir cdiınde bulunur, ancak edim aktörün

niyetlediği soı,ıucu vermcyebilir. Böylece Skinner, bir mch]in hizmet etti-

ği siyasal amaçlarla, yazarın amaçlarını birbirlerinden ayıı1 eder. Yazarın

niyetlerindcn farklı olarak metnin amacı, hizmet ettiği ya da reddettiği uz-

laşımsal idcolojinin içinde anlam kazanür. Sonuçta aktör hiç niyct eımediği

halde başka bazı amaçlara hizmct etmiş olabilir ya da aktörün Saptadığl

niyet çok da bilınçli olmaksızın başka bazı niyetleri açığa çıkartabilir. Tüm

bu olasılıklar hesaba katıldığında, aktörün niyetini göstereı,ı eylcnı, eylem

sonucunda ortaya çıkabilecek pek çok olası sonuçtan yalnızca biridir. Bu

22 R.c. Collingılood (2001J, Tarih Tu\drüü,1I, (çe!,) K. Dinçer. Ankara: Doğu Batı Yaylnlarl.

s.288.

23 K. Paloııen (2003) ,,1g_1,.. s.68.
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nedenle Collingwood'ı.]n eylemin anlamınü saptamak üzere aktörün platik

düşiinıne sürccine ilişkin sorgusu, Skinner'ın bakış açısından eylemin ken-

disine yönelen yeni bir sorgulaınayı daha gerekli kılar, Eylemin kendisinin

sorgtılanması, Skinncr'ın tarih okumasında üçüncü bir aşamayı gösterir.

Eylemin anlamı, bu aşamada solgunun yeni nesnesidir.

Sonuç

Böylece edimlerin anlaıııını çözüınlemek, birden çok yorumlama sürecı-

ni içerir Özetle, öncelikle edim, bir sosyaI, siyasal vc toplumsal çevrenin
ürünüdtir. Bu ncdenle bir edin,ıi anlamak, onu içinde bulundtığu çer resiy-

Ie ilişki içerisinde yorumlamak anlamıııa gelir, Eylemin çcvreyle ilişkisi
yorumun iJk aşaır,ıasıı,ıı oluşturtır, İkinci bir yorumlama, Cı,llingwood'un
üzcrindc önemle durduğu gibi. aktörün niyetleriyle ilgilidir; çünkü aktör

amaçlı olarak bir eylem gerçekleştirmekle ıılup bitenIere kendince bir yan ıt

verir. Bu bağlamda Machiavelli çağının İtalya'sındaki "pırçalanmışlığa",

Hobbes uzun sürcn din savaşlarının yol açtığı "korku durumu"na, Locke

ıııutlak ınonarşilerin "sınırsız iktidarı"na. Rousseau ise giderek bireyci ide-

allcrlc beliren "burjuvazi"ye tepki olarak yazarlar.

Ancak Skinner'a göre bir tarih okumasında bu iki yorumlama süreci de

yetcrli dcğildir, Eylemin etkilerinin aktörtin aı,ıraçlarından bağıı,ı,ısız olarak

değerlendirmesi, üçüncü bir yorumlama aşamasını oluşturur, Bu açıdan

Machiavelli'nin mutlak monarşinin, Locke'un libcralizmin, Rousseau'nun

ise Fransız Dcvriminin sözcülüğünü üstlenme niyetinde olup olmadıkla-
rı sorgulanınalıdır Her üç filozolun da eserleriı,ıde ortaya çıkan sonuçla

yazma eylemleri arasında fark vardır, Bu açıdan Skiı,ıner eylemde aktö-

rün niyetleri ve toplumsal uzlaşıların yanı sıra eylemin toplıjmsal, kailtürel

ve tarihsel iklimin etkisiyle nasıl yorumlandığına ilişkin bir çözümlemeyi
amaçlamaktadır. Yazarın niyetlerinden farklı olarak metnin amacı, hizmet

ettiği ya da reddettiği uzlaşımsal ideolojinin içinde anlam kazanır Bu ne-

denle tarihsel bir metni anlamanın yolu, onu içinde bulunduğu ideolojik

koşul larda değerlendinıekten geçcr.
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Bır çağın ideolojik bakış açısını oütaya çıkaılmak ve değişimin olanaklarını

anlamak için gcleneğin uzlaşıııılarını onaylayan ır-ıajör eserlcrden çok, siiz

konusu uzlaşımlara karşı çıkan ve bu nedenle de zamanı içinde kabul görme-

yen minör eserleri okumak gereklidir, Minör eser]eri okumanın değeri dilin

olanakları konusundaki seçeneklcri göz öntine serer. Nitckiıı tarihsel iıkuma

yönteminin değeri de bugünün ideolojik bakış açısına karşı, bu ideolojiyi

yargılamanın potans iye llerini açığa çıkaılmasında yatar. Buradan hareketle

denilcbilir ki tarih bize aynı zaııanda içinde yaşadığımız çağa ilişkin alterna-

tifler sunarken, olası değişiınler için de bir umut kaynağı oluşturur.
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