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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
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Kurtuıuş DiNÇER*

'Tarih'sözcüğünün iki ayrı kullanımı söz konusudur, Ilki yapılan işler, in-

sanün geçmişte yapıp ettiklcfi, yaşanmış geçmiş anlamındaki res gestae;

ikincisi isc res gesıae'yi, yani insanın yapıp etmelerini öyküleyen tarih

anlamındaki historia rerıım geslarunı. ÖIeki bir rarlık alanıdır; bilinsinbi-
linmesin bir biçimde vardır. l]eriki isc bir bilgi alanıdır, tatihçilcrin olup

biıenle ilgili an laıılarından oluşur.

İmdi, tarih f'elsefesi, bu iki alandan hangisini nesne edindıği göz önünde

tutularak, iki biçimde yapılabilir Ya nesnc olarak res gesıae seçilir. geç-

mişin ne olduğu, ne biçimdc varolduğu soruştululur; ya da hisloria rerıım

gestüırum nesne edinilip, tarihçinin tarihe ilişkin bilgisinin temelleri. yani

tarihçinin bildiğini ileri sürdüğü şeyi nasıl bildiği, tarihsel doğruluk ölçü-

tünün ne olduğu, tarih bilgisi ortaya koymanın ne gibi yolları bulunduğu

araştürıIır, Deınek ki, tarih lelsef'esi hem insanın yapıp etmelerinden oluşan

dünyanın neliğine, heın dc geçmişte olup bitenler hakkındaki bilgimizin
bilgi kuramsal eleştirisine yönelebilir, Ancak ilki ikincinin önkoşuludur;

çünkü geçmişin ne olduğu konusunda bir tasarımımız olmadan geçıniş

hakkında konuşamayız,

Felsef'e tarihine baktığümızda bu ikı yolun birçok kcz yüründüğünü görü-

rüz. Filozof]ar kimi zaman belirli bir ilkeden bir kuramdan, bir görüşten

yola çıkarak, res ges/ae'nin tümünü, tarihsel oluşu ve değişmeyi açıklama-

ya çalışmış, bir dünya tarihi kuımıya girişmişlcrdir. Örneğin Comte'un,

Hegel'in ve Marx'ı izleyen tarihsel maddecilerin ortaya koyduğu tarih fel-

Proı I]r.. Hacetlepe Üniversilcsi Edcbiyat Fakiiltesi Fe]set'c BöIiimü
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sefeleri bu türdendir. Kimi filozoflar da tarihi ikinci anlamıyla ele alıp, bir

bilgi alanı olarak tarihin metodolojik sorunlarıyla ilgilenmişlcrdir, XlX,
yüzyılın ikinci yarüsünda Droysen, Simmel, Dilthey, XX. yüzyılda da Cro-

ce, Collingwood gibi tarih mctodologlarının yaptığı budur,

Hegel'in tarih f'elsefesi bir bütün o|arak res gesıae'y i açıklayan tarih t-clsc-

felerinin en iyi örneğidir. 'Tarih felselesi'deyimini ilk kullanan Voltaire'dir
ama Hegel bu deyimi ycpyeni bir yaklaşımın adı olarak kullanır. Onun

yaptığı tarihe düşiinceyle bakmaktır; çünkü tarıh felselesi tarihin düşün-

ceyle ele alınmasından başka birşey değildirI Tarih felsefesi f'elsefi tarihtir

ve bu tarihin soyut bir bakış açısı vardır,

Ama Hegel için, tarıh felsefesi tarih üzerine felsefi olarak düşünmck de

değildir yalnızca; daha büyük bir güçle oılaya çıkan tqrihin kendisidir. Salİ

deneysel tarihten farklıdır; yani yalnızca olgu olarak düşünülmekle kal_

mayan, olguların niye oldukları gibi olup bittiğinin nedenleri kavranarak

anlaşılan tarihtir.]

Tarihe düşünceyle bakış bize "aklın dünyaya egemen olduğunu", "dünya

tarihınde akla uygun olarak yol alındığını"l öğretir, Hegel'e görc, "dünya-

ya ussal bakana dünya kendini ussal gösterir."'Öyleyse "düşünceyle bak-

mak" "ussal bakmak"la aynı şeydir.

Akla uygun olarak yol alan dünya tarihinin tek aınacı aklın özgürlüğünü

gerçekleştirmesi, özgürlüğünün bilincine varmasıdır, Hegel bu süreoi ele

alırken, "ilke", "amaç", "yazgı", "varlığın planı", "yasa" gibi kavramlar

kullanır ve bu kavramlara gerçeklik yikler,

c- w. l'. Hegel \1910\. Vıırle.uıngen üher die Phib.\aphie de],Ce!(hichüc, werke 12,

Franklü( am Main: Suhrkanrp Verlag. ss. l9_20.

R. G. Col]ingwood ( l990). Torih Ta.\arünı,\çğv ) Kunulu| Dinçeı. istanbul Ara\aylİcı-
]1k. l2].

C. w. l'. Hegel.1gr,.. s.20,

G. w. F. Ilegel.,4gr,.. s.23-

2

3

4



f'alsek SölleŞileri / 233

Hegel Die Phaenomenologie des Geistes'te gerçek olanın kendi kendine

hareketinin zorunluluğunu sergiler, Orada kendini gerçekleştirmiş, ken-

dinin ve öZgürlüğünün bilincine Varmış tin, Hegel'in ağzından konuşup

Hegel'in kalemiyle yazarak5 kendi geçmişini gözden geçirir, Hegel bir
mantık ilkesi haline getirdiği ve aynı zamaırda gcrçekliği aç;klamak için
kullandığı A, A olmayandır /a ilkesiyle, tarihsel oluşu da açıklamaya gi-
rişir. Böylece tarihscl süreç mantıksal bir süreç haline gelir, "Kavramın
açılması" nasıl diyalektik bir siircçle oluyorsa, tarih süreci de böyle biı
kavraırısal ya da maı,ıtıksal örüntüyle ilerler. Collingwood'un deyişiyle,
Hegel'dc ıarih bir çeşil manııkıür,'

Gerçeğin hakikati olan zorunlu hareket l, A olmayondır r/ıı ilkesiyle ılcr-
leyen diyalektik bir harekcttir. Ama görülüyor kl, kendini gerçekleştirm iş,

özgürlüğünc ulaşırrış tiniı,ı yani IIegel'in kendi geçınişinc bakarak düşü-
nü.şii ıJe ayı-ıı ilkeyle ilerliyor, İlke hem varlığın henı bilginin ilkesi ha]ine

getirilip. ikisinin de açıklannıasında kullanılıyor. Dolayısıyla Hegel'in ta-

rih f'elsefesindc varlık alaııı o|arak tarih ile bilgi alanı olarak tarihin işle-
yişinın ilkeleri aynı. Oluşun ilkesi ile biln,ıenin ilkesi arasında bir ayırım
yapılmıyor, Tarihsel oluşu tek bir ilkeyle açıkIamaya çalışan btitüncti tarih
f'elsefelerinin kaynağı da Hegel'in bu yaklaşıınıdır,

Kısaca özet]elsck, llegel'e göre tarih ak|ın (tinin) kendini ve özgür|üğü-

nü gerçeklcştirme süreci, tarjh 1'elsefesi ise kendini vc özgürlüğünü ger-

çekleştirlniş aklın bu stirece düşünceyle bakarak, özgiirlüğünün bilincinc
varma etkinliğid ir.

Hegcl'in res geslac'niı,ı tümtiııü açıklayan bir tarih f'elsef'esi ortaya koy-
duğunu söyledik. Şiırıdi ne Hegel'le ne Hcgcl'siz yapabildiğini söy|cyen]

5 ]. Kuçurad i ( l 980). <iüğün Olıı),lo],ü ArıI\ür./zr. Ankera: ŞiirTi},atroYaylnlarl.s. l29.
(ı R- C Colllngwood. ,,{gı,.. s l27

7 t].('locc(l949) Coııırihııııoni nııı pırıl»? (ü.iliquf.Palls_ Les liliIionsNagc1. s l76
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Croce'nin tarih 1'elset'esindcn ııe anladığına bakalım,

Croce Hegel'dcn yola çıkaır, aır,ıa onu cleştirerek kcndine kılavuz eden bir

tilozoliur, Bütüncü tarih ftlsefelerini elcştirirken şöyle diyor Croce;

(...) hiliınde biittin olguları "tek bir ilkeyle açıklaılıa" cğiliıı,ıiı,ıden. boş bir

Sö7cüğün büyiilü bir değnek gibi iş görmesine ve "her şeyi açıklayarak" hiçbir

şeyi açıklaııanıaya yol açan veriıısiz bir nıetafiziği, ı,eriııli bir bilimin 1erine

koyııa cğilin,ıinden daha yıkıcı bir eğilin,ı yoktur'

Croce tarihin belli bir anında yaşayan insaı,ıların, tarihin tüıııti t]zefine ko-

nı.ışmaya hakkı oJmadığını düşiinmektedir,

Croce tarilı l'clsef'esinin olaııaksızlığını gösterıncye çalışır. Ona giire tarih

l'elsefesine bclirlenimci tarih anlayışınca hep karşı çıkıIııııştır. Çünkü tarıh

f'clset'esi aşkın. belirlenimcilik ise içkin gerçek aı,ılayışını teıı,ısiI eder. Ama

olguları inceleyince görürüz ki, tarihsel belirlenimcilik de siirekli ıılarak

tarih f'elsct'esine kaynakJık ediyor, Belirlenimcilik doğalcılıktıq bunıın için

de içkindir; ama yetcrsiz ve sahtc bir biçimdc ıçkindir. Yani içkin olnıak

ister. aıı,ıa aşkın hale gclir,"

Croce bclir]eniı,ı,ıci tarih aıılayışının ilkesini Taine'in "önce olguları topla,

sonra ncdenleri ara" biçinıindeki iladesinde bulur, Ancak bu ilkenin doğur-

duğu bir sorun vardır ve bu sorun, bir olgunun bir neden etki zinciri oluştrırtı-

larak kendisinin nedeni olan başka bir olguya bağlaırdığı zaman oftaya çıkar,

Çünkü bilylc bir zincir oluşturulduğunda sonsuza dek geri gilnek gcrckir;

zincirin bağlanabileccği son neden ya da nedenlcr hiçbir zaıı,ıın bulunamaz.

Croce'ye göre, kimi tarih kuraıncısı, belki de çoğu, bu güçlüğii kolaycı çö-

zer, Bir ı-ıcundan bir noktada zaten kcsilmiş olan (bıı nokta inccleıı-ıeyi üstlen-

diklcri etkidir) zincirlerini ötcki ı.ıcundan da bir noktada keserler, El]erindeki

8 B. C'rcce ( l 960). Hi\ ı) ı y -tı.ı '|hcor.ü ıııııl l'ııı,:1l.c. Nc$ York: Rtlssel anJRılsscl.s l44

B Crccc. .!gr.. s. 6,1
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7incir parçasınü tam ve bitmiş bir şeyıniş gibi ku llaı,ıırlarl()

Demek ki, belirlenimci tarih anlayışının benimsediği bu yönteü]-ı arzulanan

sonuca ulaşmaııaktadüI. Belirlenimci bunu kabul etmek zorundadır. Ama

kullandığı yiintem yctcrsiz de olsa, tarih üzerinc düşünıı,ıeyc başlan-ııştır bir

kez. Şimdi yapması gcrcken ya her şeyi baştan almak, f'arklı bir yol izlc-

mcktir ya da yoluna devam edip yöniinü değiştirnek; başka çaresi yoktur,

Belirleniıı,ıci ikinci scçeneği, yani yoluna devaıı-ı edip, yönünü değişıirmeyi

yeğler, Bu ise doğayı ve nedeı,ıleri aşmak demektir; o zatnana dek izlcnen

ytjnteme karşüt bir yöntcl,],l benimsemek. nedcn kategorisinden vazgeçip

yerinc dışsal ve aşkın olan amaç kulL,gorisini ktı} ıniık dcnlektir. işte 'larih

f'elsel'csı" bu aşkın amacın aranışıdır,

Croce'ye görc, nas]ldile getirilirse getirilsin, doğalcılık hep bir tarih felse-

l'esiyle bitcr, İstef evfeni biribirini iten, çcşitli çarpıı,ıa ve dönıneleriyle tı-

rihi ortaya çıkaran. hatta başlangıçtaki scrpilıı,ıe durrııılarına geri dönmek

isteycn atoıı,ılardan oluşmuş diye açıklasın. istcr gizli Tanrının adı nıaddc

ya da Bilinç Dışı olsun, ister Taıırı kendi amaçlarını gcrçek leştirınck için

nedenler zincirini kullanan bir akıl olarak tasarlansııı, hcp bir tarih l'clsefesi

söz konusudur,|] Tarih l'elscfesi ise tarihi ele alınanın aşkın biçiıııidir,]'

Görütüyor ki, Croce, doğalcılık ile tarih f'elsef'esini birbirine indirgiyor,

Doğalcılık hep tarih f'elsefbsiyle bittiği gibi, her tarih f'elsef'esi dc bir 5,an-

dan doğalcıdır, Tarih l'clset'esi ile tarihsel belirlcninıcilik de sürckli olarak

birbirini çürütmektc. aı,ı]a bu karşıl]klı çürülıı]e. C'roce'yc göre, ikisini dc

boş bir şey halitıe gctirmektedir Seçmeciler brı çıkmazdan kurtı.ılı,ı,ıak için

ikisini bir araya getirip kullanışlı bir yiintcıı1 geliştirnıey,-, çıbılar. İkisi na-

sı l bir araya gctirilir'i Tarihe bir yandan nedcı,ıleri scıruşturıııa görevi vcrilir.

bir yandan da tarihin akışındaki "anlamı" ya da "gcncl planı" bclirleı,ı,ıe

l0

l1

l2

l_]

B Croce. Jgı -. s. 65

B Crocc.,.].qJ.. s. 67

F}. ('rocc.,.,l.gj,.. s. 6li

B. Crocc.,1.qı,. s 82
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işi yüklenir, Seçmeciler bu yolla tarih felset'esinı savunurlar. Ama on|ara

göre tarih f'elset'esi "biIiınsel" ve "pozitif' yiintem|e, nedcnleri arayarak,

tanrısal aklın ya da kayranın cylenıini ortaya çıkararak yapılmalıdır. Yani

tarih olgular dizisini oülaya koyan yalın tarih ollııayacak|ır artık. Düşünce-

nin olaylar zincirine geri dönmesi, oradaki gizli amacı ortaya çıkarması,
nereden gelip nereye gidiyoruz gibi soruları yanıtlaması gerekir, O zaman
"poZitif yöntemlerlc" kurtılacak tarih felsclbsi, sahte içkinliğin yöntcmle-
riylc kanıtlanacak aşkınlık düşüncesi, tarih araştımaları alanında, "deney-

sel yönten,ıle kurulacak metafizik" düşüncesiyle aynı şey olur, a

Croce'ye görc, tarih l'elsefesjnin şiirsel bir yapısı vardır, Eskiçağın larih
fblsef'eleri tarihsel olayları birtakııı-ı halkların ya da biılaküm ırkların Tan-

rıları arasındaki, aydınlığın vc hakikatin Tanrısı iIe karanlığın ve yalanın

Tanrısı arasıı,ıdaki çatışıı,ıa diye tasatümlar, Mcıdern tarih leJselesi isc çcşitli
ulıısal ve ahlakiduygulardan esinlenen ya da tarihiı,ı akışını özgünlük ülke-

sine götüren biı,akış olarak tasarlayan tarih f'elsel'esidir, Şiirdc olgular artık

olgu değil, sözcüktür; gerçeklik değil in,ıgedir ve salt şiir olarak kaldık]a-

rı sürece onları yasaklamaya hakkıı,ı,ıız yoktur Aı,ııa öyle kalmazlar ve bu

imgclerle sijzcükler tasarüı],ü Ve olgu olarak, yaı]i mitos olarak tarihe ycr-

leştiriJır, İlcrleme, özgürlük, iktisat. teknik. biliın, oIgulara dıştan etkiyeı,ı

etkenler olarak görüldükIeri sürece birer mitostur, Tanrı iJe Şeytan kadar.

Mars ile Venüs kadar mitostur bunlar,]5

Tarih f'elsef'eleri taı,ih boyunca içlerinde hcp soyut biçimler ve mitolojilcr
taşımışIardır. Aıı,ıa Croce'ye göre olgııı,ı düşünce döncmlerinde bunlar da

bu olgtınluktan paylarını alıı-ıışlardır, Homeros dünyasındaki tarih f'elsel'esi

ile Herodotos'unki arasında büyük bir 1ark vardır. Herodotos'tan Skıa|ıla-
rın Yazgısına, yaniTaıırılarıır da bağlı kılındığı bir yasaya geIinir. Buradan
Eskiçağın sonunda ortaya çıkaıı, Kayra -dünyayı yöneten bilgc|ik- anlayı-

şına geliriz. Bu pagan kayradan taıırısal adaIct olan, insaı,ı ırkının eğitici-

l:l B. C'rocc.,.].q1

15 B, Crocc. ..1.g_r

ss. 7(l7l

ss.69-7()
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si vc Protestanlığün hazırlayücısı olan Hıristiyanlığa, ardündan teologların,

gcnel olarak Tanrının işe karışmasını dışarıda bırakan ve ikincil ncdcnlerle

iş gören incelmiş kayrasına; sonra da bilincin kendini yavaş yavaş ele ge-

çirişi oIan, tarihin akışı btıyunca özgürlüğü gerçekleştiren Hegel'in idesine

gelinir Sonunda da ilcrleme ve uygarlık mitolojisine ulaşlrıZ, Bu mitolo.ji

h6l6 vardır ve pozitifbiliınin artan gücüyle, önyargıların ve batıl inançların
teınelinden yıkılmasına doğru gidildiği diişünülür.l6

Buraya kadar Croce'nin tarihe bakmanın belli bir biçimini göz önünde bu-

lundurduğunu, eleştirileriııi metalizik diyebileceğımiz bir çeşit tarih felse-

l'csine yönelttiğini gördiik, Bu anlaında tarih lelselesi Crocc için olanak-

sızdır, Ona göre, tarihin "malzeme" olarak kaba olguları, "harç" olarak

nedenleri. "büyülü değnek" olarak da amaçları kullanarak kurulduğu yollıı
yanlış kanı h6li varlığını süfdtirıTektı:dif, Bunlar birbiri arclılıdan ya da

aynı anda kullanılan yiintemlerdir. Aynı şcy dindc dc olur. İneclmiş kafh-

lar kendilerini bayağı inançlardan heınen hemen hcptcn kurtarırlar He-

ı,ı,ıen helı]en hcpten. ama hepten değil, Bundan ötairü de din, hiçbir zaınan

kendini yadsıınadan tarih olaınaz. Aynı şekilde tarıh lalscfesi de kendini

yadsımadan tarih olamaz.L7 Somut olarak anlaşılan urihte, tarih f'clscfe-

sinin yadsınması ideal çöztiındür, Çünkii tarih f'elset'csi tarihtekj Soyut vc
oluıı-ıstız bir öğcdcn başka bir şey değildir, "Tarih f'clscl'csi ölıı,ıüştür".Is

Cı,oce bu metafizik tarih f'elsef'csinc öldürücü darbeyi indirirken. "tarih
f'elsef'esi" deyinıinc verdiği yeni an]amı da dile getirir, Oııa göre. neden

ve aşkın ereksellik kavraııılarının eleştirisi bu sözcüklcrin sözcük olarak

krıllanılmasını yasaklamad ığıırdan, şu ya da bu tarihsel sonünu daha iyi
e]e alma aı,ılaııına geleı,ı "tarih f-elsef'csı"ndcn söz ctmemizi de hiçbir şey
yasaklamaz, Tarihc ilişkin bilgi t'elsef'esi araştürmaIa[üna "tarih felseltsi"
demeılıizi de yasaklayın bir şcy yoktur, Aı,ı,ıa burada söz konusu olan lqrih

l6

17

l8

B. ( rocc.,,l.qr.. ss. 79-1{(]

B. ('rocc. y'.gl .. s. 8()

I] ('rocc. /gı.. ss. 80 El
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değı| tarih )razımıdt.|') croce böylecc felsettnin tarih yazımı ile birliğini

ortaya koymaya çalışır. "l'clsef-e neye indirgenebilir?" sorusunı.ı da onu me-

todoloJıye indirgeyerek yanütlar Croce'ye göre f'elsefe, "tarih yazımıırın

mendolo1ik bir öğesidir."r()

Croce tarihi her tür]ü bütüncü tarih aıılayışından kurtarmaya çalışmaktadır.

Bunun için larihe kendi dışında nedenler ve alnaçlar gösteren bütün tarih f'el-

sef'elerini reddeder. Ona göre tarihsel olguntın kendi başına ele alını,ııası ge-

rekir: tarihsel olarak düşünülen olgunuıı kendi dışında hiçbir aıı,ıacı yoktur,''

Croce aynı zamaı,ıda taril,ıe ijzerklik kazandırmaya çalışan biı, fi]ozof'-

tuı Tarihi özerk bir bilim haline getirmeye çalışan başka bir düşünür de

Collingwood'dur, Collingwood, Crocc'nin Hegel'i cle alıp eleştirerek

Hegel'dcn yola çıkması gibi, Croce'yi clcştiı,erek Croce'den yola çıkar,

Böylece onun tarih f'elsef'esinin ne oldtığu konusundaki giırüşleri bir yanıy-

la temcl bir yanıyla; 'düşiince'kavraınıyla Hegel'e bağlanır,

Collingwoodı Spengler. Toynbee, Ctıı,ııtc. Marx gibi tarih fe]sef'ecilcrinjn

taril,ı anlayışlarını, doğılcılıkla zehirlenmiş oldukları için. rcddetı,ı,ıek gc-

rektiğini düşünürrektedir, Bu tarih anlayışları tck tek olayları, olguIarı genel

yasalar altına scıkııaya çalışır ve tck doğru bilginin bilimsel bilgi olduğunu

ileri sürer, Collingwood'uıı amacı tarihin lhrklı ıürtlen, kendine özgü bir bilgi

ortaya koyduğunu göstcrcfek onu doğa biliminin sultasından kurtarmaktıI.

Bunun için dc işe'larih lblsclcsi"nden ne anladığıı,ıı belirterek başlar. Ona

göre felsef'e kcndine dönük düşt]nmedir. I"elsel'c yapan zihin hcnı helli hir

ncsı,ıeyi düşünür, heır,ı de kendisinin o nesı,ıe hakkındaki düşünaişiinü düşü-

nüı Bundaı,ı ötürü ltlscf'e ikinci dereccdcn düşünınedir. Aııa bu. onun kendi

başına düşünceyle ilgili olduğu aırlaı,ı,ıına gclmez. Felselc her zaıı-ıan düşüıı-

l9
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cenin nesnesiyle ilişkisine bakar Dolayısıyla hiçbir zaınan bilenin incelen-

mesini bilinenin incelenmesinden ayranlaz. Ayrıca nesnesiyle ilişkisi içeri-

sinde diişünce salt düşünce değil, bilgidir, Bunun için tarihsel düşünme söz

konı.ısı.ı olduğunda, lclsefeyi (düşünmcyi ele alması bakııı,ıından) psikoltıji-

den ayıran şey, psikoloğun "Tarihçiler nasıl düşünür?" diye sorduğu yerdc,

filozofun "Tarihçiler nasıl bilir'] Geçmişi nasıl kavrarlar'l" diye somasıdır,

Ancak, geçmişi kendinde bir şey olarak kavraı,ı,ıak tarihçinin işidiı Filozofun

işi ise, geçııişle tarihçinin bildiği bir şey olarak ilgilenmek, tarihçinın geçmi-

şi bilmcsinı olanaklı kılanın ne olduğunu sormaktır.]] Demek ki Collingwo-

od tarih f'elseltsinde Croce'nin önerdiği yoldan yürümekte, 'tarih felsefbsi'

deyinıini tarih araştürmalarındaki epistemolojik sorunları ele alan bir f'elsefe

dalıı,ıı n adı olarak kuIlanmaktadür.

Böylece Collingwood için tarih t'elsefesi tarihsel düşiinccniıı kendiüzcriıre

düşünmesi -bu da bir parça Hegel'i anışıırıyor- olur, 'farihsel düşiince ken-

di üzerine düştintiılce, matematiğin, tcolojinin ve biliınin bütün bilgi Sorun-

larını tüketünekte yetersiz olduğunu göriir, Çünkü tarihsel düşiincenin ken-

dine özgü özellikleri olan kendine özgü bir nesı,ıesi vardır, Geçı,ı,ıiş uzayda

ve zan,ıanda değildir, aı,tık olup bitmemektedir; bundan ötürü ü,ı]atematik-

sel düşiinıneyle kavranamaz, Teolojik düşiinıı-ıeyle dc kavranaı,ıraz, çünkü

btü çeşit düşünmenin nesnesi tek bir solısuz ncsnedir; oysa taril,ısel olaylar

soı,ılu ve çok|ur, Geçmiş bilimsel düşünceyle de kavranamaz, çiinkü biliıı-ı

şu anda algılanan şeyleri deney vc gözlem yoluyla bılir; oysa geçmiş uçııp

gitmiştir ve biziııı tınun hakkındaki varsayın,ılarımız hiçbir zaman biliınsel

varsayımları doğruladığıı,ı,ıız gibi doğrlılanamaz. DolayısıyJa bu üç alanın

temelinde bulunan bilgi kııramları tarih bilgisinin hesabını vcrcmez.]' Bu-

nun için, tarihsel bilginin hesabını r,crecek, tarih ara ştı rn,ıa ları nın vaı,lığın-

dan dcığan felsefi sorunları inceleyecek özcl bir araşlırına gerekir, Bu özcl

araştırü,ı,]a biçimine de tarih fclset'esi denir,

ss ]l- 23

s 25

22 R. C Crılliıgrvood. ,,1gı,

23 R. C. Co]lingş, ood. ,]gt
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Croce'nin olanaksız olduğunu ilcri sürdüğü tarih f'elsef'eleri XX. ytiz-
yılda en ağır eleştiriyi Popper'dcn görmüştüf. Popper Açık Tiıplum ve

Düşmanları'nda Platon, HegeJ ve MaIx'ün tarih ve topluün görüşlerini

ele alarak bu görüşleri "tarihsici" diye niteler, Popper'e göre, "tarihsici_

lik topluınsal, siyasal vc ahlaksal ya da dal,ıa doğrusu, ahlaksızca bir
kuramdır."]a Tarihsici "Hangi sorunlarııı-ıızü en acil sorunlarımız sayaca-

ğız, bunlar nasıl oltaya çlktı, hangi yoldan giderek onları çözebiliriz?" gibi

ussal bir sorunun yerine, "Nereye gidiyoruz? Tarihin bize verır,ıiş oldıığu
görev aslında nedir'?" gibi usdışı sorularü koyar. Tarih gerçeklerini bizim
seçip düzenlediğimizin fhrkına vaImaz, "tarihin kendisinin" ya da "iı,ısan-

Iık tarihinın", içkin yasaları sayesinde, sorunlarımızı, geleceğiıı,ıizi, görüş

açımızı belirlediğine inanır, Tarihsicilik, insanlığın yazgısı gereği yürümek

zorunda olduğu yolu keşf'etmek peşindedirl tarihin ipucunu, tarihin anla-

ınınü keşfetmek peşindedif,]5 Oysa tarihin bir anlamı ve amacı yoktur; do-

ğaya ya da tarihe amaçları sokan biziz.]"

Popper'e göIc ilerleme fikri de tarihsici bir tutuından doğar, Tarihin iler-

lediğini düşünüyorsak, taril,ıin bir aı,ılamı olduğunu düşünüyoruz demek-

tir, Çünkü ilerlemek, bir tür aıIacü beniınscmek ve onu zeng in leştirıneye

çaIrşııiak dcmektir, Oysa bunu taril,ı yapaünaz, ancak biz yapabiliriz. Pey-

gamberlik yapacak yerde kendi yazgımızın yaratıcısı olıııak zorundayız,r7

Popper tarihsici tutuınun, bilinıin ya da aklın tiıplı-ııı-ısal sorunlarına uygu-

lanabilcccğini reddetıı.ıeye, sonunda bir güç, egeınenlik ve itaat öğretisine,

klsacası totaliterliğe götü[düğünü düşainınektedir.

24 K, R, Poppc. ( l961t). l \,ük bPluü]1 \,? Diirnpnlafl. ('l]! 2. (çcv.) llarüln Rılaıepc. Aürkara
-I 

ürk Siyasi ilim]cr Dcrncği Yayln]arı. s 270

K- R. Popper. /jal,. s ]80.

K R. I'()pper lgı,. s 290

K. R. PoPl)er.,]Jaı,.. s.292
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Tarih felsef'esinin kimi filozof]arın elindc kurgulamalara dayalı bir çeşit
tarih metafiziğinc dönüştüğünü, geçınişin, tarihsel varlığın, oluşun ve de-

ğişnrenin ne olelıığıı Solununun, bütt]n btünlarln tek bir ilkeyle na.sıl açık-

lancıbileceği sorunu haline geldiğini görüyoruz. Croce'nin gösterdiği gibi,

tarih t'elset'esi, büyiilü bir değnekle her şeyi açıklamaya çaIıştüğı zaman,

son nedenlere ya da aşkın amaçlara başvurmak zorunda kalıyor, Kiııi filo-

zofise, böyle bir yaklaşımın götürdüğü çıkıııazdan ötürü, tarihsel geçmişin

ne olduğunu sıırgulayan bir tarih lelsefesinin tılanaksızlığını ileri sürerek,

ıarih lcIselesini meloduloj iyc indirgilı,r.

Görünüşe bakılırsa tarihe f'elsef'eyle bakan, tarih felsef-esiyle uğraşan ki-

şinin iki yoldan birini seçnresi gerekiyor: Ya metafizik ya yöntem bilgisi.

Gerçekten öyle mi? Tarihc bakmanın başka yolu yok mu'l Res geslae'yi
ele alan, geçınişin ne olduğunu, nelerden oluştuğtınu, nasıl varolduğunu

soruşturan bir tarih felselesi olamaz ı,ı,ı ı? Böyle bir tarih f'elsef'esi tarih bil-
gisinin metodolojisiylc uğraşan kişi için zorunludur, Çünkü geçmişin ııc
o/dzığıı ktınusunda bir tasarıı,ı,ıımız yoksa ona nasıl ycıklcışınamız gerekliği

konusrında konuşamayız.

Takiyettin Mengüşoğlu "tarih f'elsefesi" yerine bir "tarih ontolojisi" önerlr,
(Jna göre bütün insan başarılarınıı,ı alanı "tarihsel varlık alanını" oluşturur.

Bu tarihsel varlık alanını inceleyen lelsef'e disiplini de, bir tarih f'elsefesi

değil, bir tarih ontolojisidir; yani bu varlık alanının felsefesi, Doğa bilim-

lcri felscf'esi nasıl bir varlık felset'esi, yani doğa [eIscf'esi olamıyor ve bir

metodolojiya da metafizik olarak kalıyorsa, aynı şekilde tarih felsefesi de

bir tarih metodolojisi ya da bir tarih metaiiziği olarak kalmak zorundadır.]8

Mengüşoğlu'nun sözünü ettüği bu "tarihsel varlık a]anı"nın sorgulanması

da zaman zaman bu iki yoldan birine, yani tarih ııetafiziğine sapma eğilimi
gösterebilir, geçmişin ne olduğu konusunda söylenenlcr metafizik kurgu-

lamalara dönüşebilir, Ama böyle bir tehlike res geslae'yi -tarihçinin yap-

2E l Mcngüşoğlu ( l 983\. Fct.ıQv Giriş. lstanbu]: Rcnrzı Kltabevi.s l64
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tığından farklı olarak- sorgulamaktan vazgeçnıemiz için gerekçe olamaz,

Bugün artık Hegel, Comte, Marx gibı kendilerini tarih üstü bir yere koyup

tarihi tümüyle açlklamaya çalışan, Ciroce'nin deyişiyle, her şeyi açıklama-

ya çalışıp hiçbir şeyi açıklamayan tarih felsefeleri karşısında yaygın bir

kuşkuculuk var. Geçmişin gclcccğimizi aydınlatacağı inancıyla oltüşturu-

lan metafizik kurgulamalarla pek karşılaşmıyoruz. Ama tarih lelsef'esinin

olanaklı iki yolundan biri diye görülen tarih ırıetodoloj isinin, metafiziğin

dışlanışının ardından, tarihe yaklaşlıranın tek yolu haline getirildiğini gö-

rüyoruz. Oysa nesneyi yitirmiş bir yöntem bıIgisi aşırılığı da kısırlığa vc

metafi Ziğe götürecektir.
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