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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



CUMHURiYET DÖNEMiNDE TARiH KAvRAMlNA YÖNELiK
FELSEFi TARTlŞMALAR

Mustıfa GÜNAY*

Giriş

Tarih üzerine düşünmck, iı,ısan üzerinc düşünnrek deınektir. Çünkü tarihte

insanı, iınun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşle-

rüni görürüz, lnsını düş[inürken belli bir tarih f'elsef'esiııc ve tarihsel bir

bilince dayanmıyorsak, düşü nce lerim izde hcp biı,cksiklik ve teııelsizlik
söz kıınusrı iılacaktlr. Tarihselliğe dayanan iı,ısaı,ıi varoluşrı, bu temeli göZ

ardı cdcrck anlama olanağı bulmak mümkün giirün memektcd ir. işte bun-

dan ötiifü filozofların da. özellikle Yeniçağdan itibaı,cn tarih sorununu l'el-

sel'elerinin gündeıı.ıinc ycrlcştirdiklcrını 5ıptayıbil iriz, İ ırsaırlırıır "zaman"

üzerine düşüı,ümclcri çok eskiye gitse de"'tarih"in. tarihselliğin 1hrkına

varılması ve giderek "tarihsel zaman" kavraıı,ıının bilimcinc varılııası ol-

dtıkça yeni bir şey sayılabilir.

Bir ulus/topluluk olarak zengin bir tarihsel ı,ı,ıirasa sahip oldrığuıııız söy-

leyebiliriz. En azından 2000 yıllık taril,ıimizc baktığııı,ıızda, çok öneıı,ıli

olaylar. oluşrııılır vc sosyal dönüştinılerle karşılaştığıı,ıız açıktıı Ancak

ı,ıc yazık ki yaşanan tariI,ı bakımından söz kiınusu zcnginlik vc yoğunluk.

l'elsefi ı,e biliınsel çalışınalar bakııı,ıındaıı söz koı,ırısu deği!dır. Çtlnkü tarihi

yapmak, taı,ihin gidişinde bclirJeyıcı bir özne konuı,ı,ıunda bııluı,ııı,ıak. tarihi

ın lamak/tarihse l düşılinınek anlaııına gelı,ı,ıez. Aı,ıcak burada unrıtulmaması

gereken bir lrıısus da şudur: tarihle ilişkin,ıiz önccliklc kııraınsal değil, pratik

bır ilişkidir, TarihseI yaşantılara bağlı olarak diişüııscl vc kıraıısal eğilin,ıler

Yi I)oç. I)ıl. ('ukUr(»,ı t]ıivcrsiıcsi l]ğiıim l]ıkiilücsi ]]clscla (;nlbü] t]ğl1lllllAnabilinl I).üll
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ve yönelimler de şekillenır, Tarihsel değişimlerin hızlandığı ve yoğunluk
kazandığı dönemlerde tarihe yönelik düştinırıe çabalarının da yoğunlaşma-

sı ve belli bir tarih bilincinin oılaya çıkması söz konusudur. Bu bağlaında

özellikle son l50-200 yıllık tarih süreci içinde nıeydana gelen köklü değiş-

meleı ülke ve dünya koşullarındaki öneırıli olaylar, bizde de yazar, aydın ve

düşünürlcrimizin dikkatini, düşünme gi]ndemini tarihe yöneltmiştir. Bu ne-

deırle cumlruriyet döneıı,ıindeki modernleşme deneyiır,ıine bağlı o]arak orta-

ya çıkan tarih bilincini temellendirmeye çalışan ve kendi l'elsefi eğilimleri
d<ığrultusunda bclli bir tarih f'elsefesi ya da tarihe lclsefi bir yaklaşüm ortaya

koymaya çalışan bazı felsefecilerimizin düşüncelerini ele almaya çalışaca-

ğım. Bildiride Cumhuriyet döneminde ülkeır,ıizde felsel'enin gelişmesinde

değerli katkıları bulunan Macit Gökberk, Takiyettin Mengüşoğlu. Nermi
Uygur, Doğan Özlem vc Betül Çotuksöken'in tarih kavramına yönclik dü-

şünceleri ele alınacak ve Cumhuriyet dönemindeki felsefe çalışınalarında
tarih kavramının rolü değerlcndirilmeye çalışılacaktır.

Crımhuriyet döneminde yeni bir toplum ve kültür oluştunna, kısacası ııo-
dernleşme sürccinde tarih kavraı,nın]n yadsınamaz bir yeri ve anlamı söz
konusudur, Çünkü modemleşme geleccğe yönelik bir süreç olmakla birlik-
te, kendisinden yola çıkıığı geçmiş vc gelenekten de kopuk değildir. Tarih-

sel süreç içinde ortaya çıkan modernleşme, Doğu ve Batı arasında yaşanan

gerilimin ve arayışların ortaya çıkardığı kültür sorunlarının belli bir "tarih
bilinci" teınelinde düşünülmesini gerekli kılar, Bu bağlamda geçmiş, gele-

nek, tarihsellik. tarih bilinci vb. kavramlar büyük önem taşür,

Macit GÖKBER Kavramı

Macit Gökberk, aydınlanmacü f'elsefe anlayışı temclinde Atatürk dev-
rin,ılerinin oılaya koyduğu küJtür yönelimini ve yönelimin ifadesi olarak
"bahlılaşma" kavramını çeşitli çalışmalarında irdeleyen ve Atatürk dev-

rimlerinin aydınlanma l'eIsefesi bağIamında değerlcndirmesini yapan bir
f'elsefecimizdir. Felsefenin tarihi başta olmak üzere, kültür tarihi, geçmiş,

Gökberk'in ana ilgi alanları arasında yer alır. Kanlve Herder'in Tarih An-
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/aı,ışları, Gökberk'in tarih lelsef'esi alanındaki temel eserlcrinden biridir.

Bunun dışında pek çok çalışmasında da taril,ı kavramı, gelenek ve tarih

bilinci kavramlarını işlcmiştır,

Gökberk'e göre. çeşitli neden]erden dolayı, tarih f'elsefcsi ülkeıııizdc sis-

tcmli olarak elc alınınış bir konu ve disiplin dcğildiı Tarih l'elsefesinin

ve bu disiplinin içinde yer alan problemlerin yeterince işlenememesinin

çeşitli nedcnleri vardır Aslıı,ıda tarih sorununun sistematik işlenişi, Batı

kültüIünde de geçmişi çok eskiye uzanmaz. Çünkü tarüh felsef'esiniı,ı Batı-

da özellikle l9. yüzyılda ağırlık kazandığı görülür. Tarihtcki olayların asıl

özclliği, yani bunların "biricikliği", "bireyselliği", "tekrarlanmaz" oluşu

artık bu yiizyılda anlaşılmaya başlanmıştır.] Ancak "tarih"in gerek olgu

gereksc düşünce dünyasında l789'dan itibaren ön plana çıkırrası söz konu-

sudur, Özelliklc Fransız Devriminden sonra uluslar, topluıı,ılar kendilerini

"tarih seli"nin içinde bulmuşJar. bunun biIincine varmaya başlamışlardır,

Bizde ise "tarih" kavraınını ve biliı,ıciniı,ı cloğtışunda. Kurtuluş Savaşü vc

devrimlerin büyük rol oynadığı açıklır,

Cökberk'e göre bizde düşünce dünyasında toplumbilimın etkili oluşu

tarih felsef'esi disiplinınin ge lişen,üemcsine neden olsa da, gerçektc top-

luııibilim tarih felsefesinin gerckliliğini rırtadan kaldırmaz.2 Pozitivist

bilgi ve bilim anlayışlnın dar görüşlülüğünü ve ttimüylc yanıtlanamasa

da insan için bir anlamı olaıı sorunları yadsıınasını eleştirerek, f'elselenin

özgürlüğünü vurgrılayan Gökberk'c göre, feIsef'cnin gerekliliği, hayatın

karanlık olan anlaır-ıını aydınlatı,ı,ıa gereksinin,ıinden kayı,ıaklanır.] Brı

bağlamda, yaşaının anlamı soruı]unun! tarihe ilışkin olarak da kendini

duyurduğunu söyleyebilıriz,

M.Gökbc.k(l997) KLünl |,c Hcrdcr'in Ttırılı Anlıııışlurı. isl.ünbıİI: Yapl KrediYayınları.

s, ]{]ti.

M. cökbcrk (l997), Avrluılonno Felse|esi, Devrinle],v AüLlüijrk. istanbul: Cumhurilcı

Caletcsi Yaylnlan. s 5].
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Yaşama bağtaıı,ıında tarihe bakmak, insan için bir gerekliliktir İnsanın tari-

he olan iIgisi varoluşsal bir temele dayanır, Gerek tek tek bireyler, gerekse

toplumlar geçmiş-şiındı-gelecek bağlamünda varoldukları için, ister iste-

ıı,ıez tarihle bağlantı içindedirler, Cökberk'in deyimiyle,

hcr tarihscl daincm. kijklcri gcçııişte olan gıiçlerden örülmüştiir. Içinde ya-

şanılan tafihsel anın biliıçli bir ytırttaşı trlunmak isteıriyorsa. bu güçlerin bi-

linmcsi gcrckir. Bıı da. 'şimdi-brırada varoluşuıı,luzun'dışııra çıkıp. tarihsel

yaşamla bir bağlantı kunnakla olur Za ıanümız!n iizcl tarihscl durumu aırcak

böyle kavraıabilir. Yalnı7. buntün için de tarihscl düşünmeği öğIenmek gere-

kir. ()ncc nc iılduğrıııuzu, sonra da nc olınaııız gerektiğini ancak tarih ten,ıe-

linde anlayabiliriz,'

Gökberk'e göre "aydünlanma"dan, insanın diişünmesinin ve değerlendir-

mesinin geleneklere bağlü oImaktan kurtuIup kendi atlılla, kendisinin
yapııış olduğu ılc ııemeler ve gözlcnzlcrlc yaşamını, daha doğrusu yaşaının

anlaıı-ıını aydınlatıııaya girişı,ııesi aırlaşılır.5 "Aydınlanma"yı biçiınlendiren

düşüncelerin. bu çığırın tarih anlayışünı da belirlenıesi söz konusudur, Ye-

niçağın tarilı göIüşü ]8, ytizyıJda, yani aydınlanırranın bu klasik çağında,
en olgun biçimini bulmuşttır. Nitekim "tarih lelsefesi" deyiını bu yüzyılda

ortaya çıkar, Ancak l8, yüzyılda ortaya çıkan tarih görüşünün, Avrupa kül-

tür çevresinin başından beri gelişen bir tarih anlayışıyla bağlantılı olduğu-

nu unutmamak gerekir,1'

Gökberk, Yeniçağ iJe birlikte bütün dünya görüşünde olduğrı gibi, tarih

görüşiindc dc köklü bir değişim olduğunu belirtir:

(,..) Yeniçağın üron.\cen.]enl bir düşünüştcn imnlanenl bir diişiinüşe, bir din

kiiltiiründen bir dünya kültürünc dönmeSiyle ünümkün olmuşttır, Bu anlayışla

tarihe yaklaşınca. tarih arttk yasasünı dışarıdan clcğil, doğrudan doğruya tcıı-

l9,. ss 55-56

lg1 , s 6ll,

lgr.. ss 98-99

1

I



l68 / Felsıli Söı,leŞilt] i

disinden e,Jincn, kendi kendisine yaratan bir gerçek, bütünüyle insanln olan

bir dünya oluyor.'

Gökberk'e göre, aydınlanmanın temel ideleri ile tarih felsefesi arasünda da

kopııaz bir bağ vardıı Aydınlanmacı tarih tblsel'csi insan soyıınıın birliğint,

davarıışmıısına inanır, humaniüe idealinc dayanır ve ilerlemcye sonsuz bir

inanç ve güven besler Diğer birçok alanda olduğu gibi tarih alanında da aklın

ve akılsallığın egemcnliği söz konusudtır Aydınlanmacı tutum, tarihi akılsal

bir süreç olarak görür ve aklün yaşamda. kültürde ve kamusal alaı,ıda kendini

ortaya koyması bakımından da tarihi bir özgürleşme siireci olarak yorumlar,

Filozoffarın aydınlanma karşısındaki tutumlarınün 1hrklı olduğunu belirten

Gökberk, bu konuda Kant ve Herdef'in düşünııe biçimlerindeki f'arklılı-

ğın önemli olduğunu söylcr. Gökbcrk'e göre, Kant tarihin gelişmesinc U:-

grrlri düşüncesini ölçü alarak bakar ve ilerlemeyi, özgürlük düşüncesinin

tarih sahnesindeki yayılıp derinleşmesi olarak yorumlar. Yani Kant aydın-

lanma ideallerine bağlıdır, bunları savunur, Herder'in aydınlanma karşısın-

daki tutumu ise olumsuzdur, Herder, bu akılsallık çağınü, insanı tek yanlü

yaptüğı, insana bütünlüğünü kaybettirdiği için eleştirir,8 Herder jlerleme

idesine de karşıdır, Aynı zamanda geçmişin bu ide alhnda incelenmesini ve

geçmişın bugünkü ölçütlere göre bir değerlendirme yapılmasını da doğru

bulmayan bir yakIaşıma sahiptir.

Gökbclk'e göre, tarihteki anlam ve ereğin, bireylerde değil de ancak bütünde

('insanlık'ta) gerçekleşebileceği konusunda, Kant ve Herder'in yaklaşımları

arasında benzerlik bulunmaktadır. Ancak kant tarih felsefesini etik bir tc-

mel üzerine kurarken, Herder böyle bir "gereklilik" düşüncesi aItında tarihe

yönelmez, O, tarihin anlamının ve ereğinin zaten kendi doğasında saklı ol-

duğunu kabul eder. Yine Kant'ın akı|cı yaklaşımına karşın, Herder'in tarih

felsefesi teolojik bazı tasarımları da barındırır Ancak Herder tarihi yalnızca

felsefi olarak ele almaz, aynı zamanda tarih bilgisinin koşullarının ve temel-

."ig,],.. s. l03

M. Gökberk (l997). (.]nı \,e Herder'in Tarih 1nlayışları,s |16
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lerinin neler olabileceğini de sorgular, Tarihi anlama ve bilme olanaklarını

soruştuımasıyla, tarihsel düşünmenin yoIunu da açar. Ancak bununla birlik-
te, tarihle doğa arasında bir bağlantı kurmaktan da geri kalıı,ıaz, Oysa Kant'ın
doğayla tarih arasında kesin bir ayrım yaptığını görürüz.

Gökberk kültürel oluşumlara ve sorunlara hep tarih kavraıı,ıı açısından vc

belli bir tarih bilinciylc yaklaşmıştır Onun bu yaklaşımı kültürün tarihsel-

liğini vurgularken, ktiltürün gelenekIerin aktarımı ve değiştirilmesi yoluyla
sürdüğünü ifbde ederken belirginleşmektedir. Bu bağlamda Gökberk öze|-

likle "gclenek", "gelenekçilik", "geçmiş" ve "gelecek" kavramları üzerin-

de durarak, l923 devriınini de geçmişIe gelecek arasında, ama gelenekçi-

liğe karşı bir dönüşüm olarak yoruıılamaktadüL Gökberk'e göre gelenek,

aktarınak, öbür yana geçirınek, iletmek demektir. Gelenck insan kültürtin-

dcki dinamizıı,ıi ilhde eden bir kavramdır, Çünkü kültür değcrlerini kuşak-

tan kuşağa iletmek, kültürün bir te]nel olgusudur, BununIa, insanlük kü]tüıü

-ya da tek tck lopltııı,ıların kti]tiirlcri- siireklilik kazanır.

Atatürk dcvrimlerinin tarihin gidişine uygun olduklarını, "Osmanlı modeli"
gibi görüş ve önerilerin ise tarih gcrçcğinc aykın düştüğünü beliılcn Gökberk'e
gajre, tarih, geçı-nişten gelip şimdi üzerindcn gcçerek geleceğe uzanan üç bo-

yutlu bir süreçtir, Bu açıdan Atatürk devrimiı,ıin tamamlandığınt, eksiksiz bir
biçimdc gerçekleştiğıni söylemek ıı-ıümktin görünmcınektedir Atatüfk devri-
ı,ııinin cksik kalmasının, ycr yer yürümemesinin nedcnlcriı,ıi kendisinde değil,

içinde gclişınek zorunda oldıığu tarihsel-toplumsal oftaılıın direnmesinde ara-

mak gcrcktiğini belirten Gökbcrk. kültüre ve ktiltürei değişınclere tarih açısüü1-

dan baktığı gibi, Atatüfk dcvrimlerini de tarihse] süreç içindeki yeriyle değer-

lendiren bir tutuına sahiptir, Bu tutuınun tcmel dayanaklarını isc aydınlanma

anlayışında vc aydınlanı,ııacı değerlcrdc bulmak ııüıı,ıkündür

lhkiyettin MENGÜŞOĞLU Kavramı

Takiyettin Mengtlşoğiu ijze]lik]e iı,ısan f'elset'esi çalışnıalarıyla taı,ıınır, Aı,ı-

cak onun insan 1'clsclbsi çalışnıalarıı,ıda insanın taı,ihiyle ilişkisinin önen,ıli
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ölçüdc yer a ldüğını saptayabiliriz. İnsanın tarihsel bir varlık olmasının anla-

ıı,ıı, tarih-kültiir ilişkisi, tarihsclliğin antropolojik anlamı, Meııgüşoğlu'nun

ele aldığı önemli konulardır, İnsan Felse/'esi kitabının "Tarihsel Bir Varlık

Olarak İı,ısan" bölümünde, onun tarihe yaklaşın,ıındaki anahtar kavramları

ve teınel problemle ri bulabiliriz,

"Tarihscl Bir Varlık Olarak İnsan"ı ele alırken Mengüşoğlu, önceliklc za-

nıanın fiziksel vc antropolojik anlaırıı arasına bir ayrım yapar. Zaıııanın

gcrçek varlığın bir belirlcnım ilkesi olduğunu beliften Mengtişoğlu'ya

göre, fizikscl zaınanın özellikleri; tek boyutlu bir süreklilik oluşu, başlaıl-

gıcı ve sonu olı,ı,ıayışı, dünü bugünti ve yarını olınayışı... vb.dir," Antrııpo-

lojik zaınan lse Mengiişoğlu'ya göre. fiziğin ölçtiiğü real zamandan fhrklı

değildir, Ancak insanın içilıde yaşadığı zaman, insanıı,ı etkin bir varlık o]-

ıı-ıası ve insaı,ı etkinliklerinin süreklilik göstermcsi bakımıı,ıdan, üç boyutlu

bir zaınan olarak yaşanır ve ifhdc edjlir. Mengüşoğlu'ya göre.

iıısanın biitiin yaptp-etlıreleri üç diııensionlu bir zaı,ı,ıan içindc olup bitcrlcr;

bu yapıp-etmelcriı1 gerçeklcştirınek istediklcri gayeler. lıcılefler. planlar vaı,

dır; gerçekleştirilcn bıı gayclcr. hedefve plaıılar kayboltıp gitınezler; zaııanın

ıliırreırsioı,ılarında sabit kalan. ılcğişnıeyen ycrleriıri alırlar. Zanraırın cliıırensi

tınları boş akıp gidelı diı,lıcı,ısiorlar değil. yapıp-etııclcrlc, onlarln iiriiülleri)

lc. olaylarla. hayat situationlırrıyla dolıı,ıuş olarak akıp giderlcı,, Fakat insaılıür

yapıp ettncIcri. olaylar. lrayat situationları arasında bir bağ vardır. bunun içiıı

de zaınaııın diırrcırsiiınları birbirindeı ktıpınuş. biıbirintlcıı ayrılıııış. kcndi [ıa-

şıııa kalı,ı,ıış dinıcıısiıınlar dcğildirleı,; tersinc oıılar birbirine o kadar bağlıdır-

lar. birbirlcriylc ıı kadar kcncıleırınişlcrdir ki. diiııyanın hiçbir kııvvcti onları

ne birbiriııdeıı koparabilir. ıe dc onların yeriııi dcğjştiıebilir; çünkii dtinya-

ıın hiçbir kııvvcti. olup-biteni olup bitmen,ıiş. yapı lan-ed ilcııi yapılııaınış-

cdilıırcıniş. yaşaırılırrış olanı yışanıln,ıan,ıış yapacak bir durııında değildiı Eğeı,

insırırıır keı,ıdisi. rılup-bitenlerin. yapı lan-ed ilcnlcrin. yaşanılınış olan]arın taşı-

i
l
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ytcısl Qlarak, onlarl olup-bitmctniş, yapı lıp-cdilınem iş, yaşanllmamlş saysay-

dı, onlarü inkar ctseydi, yiıe de onlann zamanda aldıktarı 'yeri'dcğiştirenıez-

di; çünkü onlar bLıg|in Veyahut yarln da olsa tesirleriDi göStercbileceklerdir.l0

Mcngüşoğlu, iı,ısanın yapıp etı,nelerinin onun rarihselliğini meydana gctir-

diğini belirtirken, nrih alanıyla doğa arasındaki f'arklıhğı da vurgulayarak,

bu alanda doğa yasalarının gcçerli olmadığını söyler:

Fakat yapıp-ctıncler. tabjat kanun]arı taratindan dcteımine edilcn olup-bihıeler

değil, olaytar değildirler; tersinc. onlanı1 insanın keırdisi taraflndan gerçek-

leştirilınclcri gerekir, Bılndan dolayı yapıp ehncler. gayeleı hedcfler. kıyıeı
grupları. iırsanıır lrak ve haksızlık, di'ınya. tabiat ı,e keıdisi hakkındakigöriişlcri.

dilıi inançlar. bilgi gibi laktörler tarallndan deten)line cdilmektedirler. Bütiin bu

l}ktörler insanln konkret bütılnlüğüııc aitti],ler ve bunun için de insan. tarihiliği-

ne bi'ütün olarak. yani bütaıı1 "\,ar]lk şirılları" ile ka1,1ür; çünkü insaııın tarihiliği,

tcnıclini hcrhangi bir geisı'da vcyahut cogito'da. akll veyahut idede l,eyahılı

başka hcıhangi bir psikolojik ıcya ınctalizik bir kabiliyctte değil. tersiıc, insa

nın konkret Vatllk-yapısıncia. yıııli insanın var]lk sI'erlerinde bulur,L]

Mengüşoğlu tarih hakkındaki tek talaflı. enlelcktüalist görüşleri cleştirjr|]

ve iı]sanln yapıp etmeleriı]in iirünü olan başarıların herhangi bir bireye ya

da ıı,ıillete ait olıı,ıadığı belirtir: "İı,ısan başarıları di]ıı vc önceki güı1, uzak

veyı daha tüZak bir geçmişte yaşamış olan birçok iı,ısaı,ı gruplarln]ı], millet-

lcriı,ıin bıraktığı bir ıııirastır ve bütün insanllğtn oı,ıt]a bil,hissesi vardır," l

İnsanlığın orlak kü]tiir ıııirasülrın öılcmini vurgrılayalı Mengüşoğltı. bu mi-

rastn "sürekli bir devredilıııe ve devralma içinde" olduğunu. atna tarihtc

sürekli bir ilerlcıııc bLılLünıı.ıadüğını da belirterek aydııılanmacı vc pozitir ist

tarih anlayışının ilerleıııcciliğini eleştirir:

l0
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İnsanın yapıp-etmeleri sayesinde bütüıı sahalarda elde ettiği veya elde edebi-

leceği her şcy, kesintisi7 bir oluş içindedir. İnsan başarılırının hu oluşu. tarihi

oluşu meydana geti.ir; fhkat brı oluşun bir ilcrlcn,ıc oln,ıası şart değildir; bu bir

gerileııe de olabilir,l'

Mengüşoğlu, tarih sahnesinden çekilmiş ulusların, insan topluluklarının
tümüyIe oüladan kalkııadıklarını, gelcnekleriyle, sonradan gelenIerde ya-

şamaya devam ettiklcrini de belirtir Bu bağlamda Anadolu, birbiriyle kay-

naşan, birbirine eklemleneı,ı kültürlerin tarihsel bir kavşağı durumundadır,

Eski ııillctlerin saı,ıat alanıırdaki başarılarının izlerini Selçııklu-Osınanlı yapıla-

ründa tespit etmek miimkündür ESkilerin adet ve gelenekleri dc şurada burada

ycni şekillere bürünerek yaşamakla devaın ediyorlaı, Nitekiın Anadolu'nı.ın bazı

seıntlerindc cski ııi]letlerden kalır,ıa adet vc gclcncklel çok değişik şekiller ala-

rak varltğınt devaın ettiriytrrlar. İslan,ılık ve Hristiyaıılık bile bu çok Tanrılı dc-

virlerc ait olan adet ve gelenekleri yok edcnrcmiş, onları kendi bünyesine alınak

zoltında kaltnıştür Bııgüı Türkler dediğiı,ı,ıiz Anadolu halkı adct vc gclcncklcri,

hatta diIleri. birbirinc karışınış olan eski nlillctlerin birbiriyle kaynaşııasından

doğnltıŞtur, Bu yiizden bugün bilc Anado]u'da bıı ıı,lilletletilı yalnız cski başarı-

larınııı dcğil, aynı zaııranda adet lc gclcncklcrinin izlerine de rastIanlr]aktadır,

Aııadolu lolklorunun zcnginliğini, renkliIiğini. Anadolu ha]klarının binlerce yıl

boyunca birbirinin yerine gcçıncsine. biıbiriyle kaynaşııasınıı btırçluyuz. Bu sa-

ycılc Anaılolu toprağı. biıçcık kiiltürün üst üste ge]mesiüıin bir 'yeri' olnıuştur, '

Mengüşoğlu. bu dtüfumla ilgili olarak insaıılığın ve taril,ısclIiğin "kadcri"nden

söz cdcr Ona göre. "gelme ve gitmc, yiikselıı,ıe ve çarkıne, ebedi dcğişiklik;
f'akat bu değişmclcrde yine de 'kaIıcı' olan. larih-i'ıstü olan. devaıı-ı eden. kay-

bolıııayaı,ı bir şey vartiır."|('

Mengüşoğlu tarihe antropololik açüdan bakılması gerektiğini savrınur, Aııcak

(

l
1

ı

1,1

l5

I6

]

t
l

lgı . s. l 7:]

;Igı . s.l75

:1gl,._ s, l75



FelselL S.jlleşileli / 111

henüZ böyle bir anlayışın yeterince yerleşmediğini söyIer Antropolojik tarih

görüŞünün en önemIi niteliklerinden biri hiç şüpheslz, bütün insan başarıla-

Ilnü alaştırmaya Ve bunlar arasıı,ıdaki bağıntıları aydlnlatmaya yönelmesidir

Tarihin antropolojik bir görtişle ele alınması den,ıck, insanı bütün 'varlık-

şart]arü'ile bjrlikte clc alnıak demektir, yani insanı konkret bir bütün olarak

kavraınak dcmcktir| ister bu iılsan 'şimdi'nin, isterse uzak bir gcçmişin insanı

olsunl bu, aynı zaınanda insantn bugi'ünkii ve dünkti başarıları arasında bir

ııünıscbctin bulundrığunu da il'ade eder,]'

Mengüşoğlu tarihe antropolojik açıdan yöneln]enin gcrekliliğini dile getirir_

ken, aynı zaı,lıanda tarihsel bilginin varoluşsal ve epistemolojik koşullarını

da ele alır, Tarihsel bilginin epistemolo.jik koşullarının başında, bugünden

gcçnıişe yönelerek/bakarak clde edilen bir bilgi olması gelif, Mengüşoğlu,

tarihscl zaman içindeki insanın bugünden hareketle tarihe yönelüıresinin ka-

çınılmaz olduğunu kabul eıı,ıekle birlikte, yaşaı,ıan zamanın koşullarından

kayı,ıaklanan belirlenimindeıı kı.ııluIması gcrcktiğini de belirtir

İnsıuı istcse de isteııese de kendisinin bulunduğıı 'ycr'den. içilıde bıılundugu

çağdan hareket elnrck zorundadır. (.. . ) fikat zaünanüİ 'şiıı,ıdi'siııde yaşayan ın-

san keııdi çağının. kaynağını bilıııediği Iikir akıınlaıııııı1. görüşlcrinin tcsiri al-

1lırdadtr; (). çağündaki göraişleri11. fikir aküıılarıırln ağları içindedir; o. kendisini

bu ağlardan güçliiklc kurtarabilir. Fakat insaİln kendi başaıılarllrın lemelinc

inebilmesi, kaynağına gidcbilı,ı,ıesi için, oırun kendisiııi çağının fikir akın,ıla-

rıyla. gi)rüşlcrinin tesitindcıl, cırgellcrintlcn kurıırnıusı gcrckır. İns.ın ancık o

zaı,ııan tarihiliğin hiçbir ycrclc kopınıyan bağtnı gün ışığına çıkarabilir. ancak

bLı sayede tarihiliğiIt kontinuiteSi kılrulabiliı,'

lnsaülın tarih karşısıı,ıdaki tuttüıl,ıu vc bcninıscdiği tarih an]ayüşı ne olursa

oIsun. hatta tarihc kayltsüz kalıı,ıaya çalışsın. Mengüşoğlu'ya göre tarihscI-

lik yok sayılaı,ıayacak bir gerçckliktir.

I7 ,{!,]ı,.. s. l77
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iıısanın tarihi]ik karşlS]nda tak!ndtğt tavır ne oltürsa olsun, insan tarihiliği na-

sıl kavrarsa kavrasın, bu. tarihiliği oıladan kaldıranraz. Tarihi oluş durmaz;

tarihi oluş akıştnl dtvaın cttirir Bunu olaylarla bu olayları yöncten laktörlcr

arasılrda hı'ıküm süren antagoniSün sağlar; aırtagonism kökünü. insanın varlık-

yapısından ayrılır]ayan clisharınonide bulur: brından dolayü antagonismiı ek-

sikliği, ne individuumlarda, ıre de onlardaır nıeydalıa gclcn insan toplulukla-

rıııda. insan grlıplarında düşünülebilir,r'

Antagonizma. Mengüşoğlu'nun tarih anlayışınln dayandığı anahtar kav-

raınJarıı,ı başında gelir. Antagonizman]n heı,ı,ı bireylerin hem de insan top-

luluklarıııın yaşaınında belirleyici bir rolü btılunduğuııtı belirten Mengü-

şoğlu, bu durumu şöyle açıklar:

çüDki'ı antagonisnı. toplulukları. iııdividııuı,ı,ıIarı birbiriııden f'arklı, birbiriyle çaı-

şaır yönterde lıarekctc getiriı Her topluluk. hcr indir iduum kcndi dzel ilgileriylc.

kendi özel idcleri ile hareket cttiği için ııücadelelcr dcı aıı edip dunır: bu ııriicade-

le]cr tarihin utkuı,ıtl clcğiŞtirirler; btüntln icin clc tarihi oluşda bir drıraklan]a olınaz.

(.. ) çünkt] aüıtagoniSmde Vital kıynıeller. ilgiler. yüksck klymetler. idclcı her cins

ve kaynaktan gelen giiriiş larzları gibi kıyn,ıct uırsutları rol oynar.]"

Mengüşoğlu, araç değerlerin insan]arı birbirindcn ayırdtğünı, onları birbir-

leriylc ırıücadele etüTcye yönelttiğiıi. bu duruıı,ıun sonucu olarak da insın-

larıı,ı her zaman yeni çatüşmalar ve krizlerle karşı karşıya kaldıklarıı,ıı ve

söz konusu krizlerin/çalışı,ı,ıaların olı-ıııılu ya da olunsuz biçiıı-ıde sonuç-

laı,ıdıklarını bclirtir, Mengiişoğlu. bu nedenle taril,ısel oltışun bir ilerleıne

nitcliği taş]lnaSüıtn Zorunlu olmadüğtnı. bir gcrileme şeklindc de gerçeklc-

Şebjleceğini sijylcl,

Çiinkü tarihiliğin oluşuna. çok dcfiı dencndiği gibi. aklın kaideleri diktc cdi-

lcıncZ: tatihi olrış n]aırtık kaidelerini takip ctıncll laı,ilri olrıştlır bit mantığı

yokttüı,; tarihi oIuş. l,],üaı,ütlğtn kaidç rc kalrrılrlaı-ıı,ıa gairc olup bitnle7. tıkat ta-
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rihi oltüş, bütün insan tılaylarında olduğu gibi, kör dc dcğildiL Eğer insan körü

ktiriinc harckct ctlnczsc. onun daiııa terazinin bir göziine atacağı ağlrlüklarü

vardlr. f'akat iıısan, her şeye gücti yetcn bir varlık değildir. tarihin akışını clinc

alıp. ontı istediği şekilde yönctcmcz.''

Tarihscl oluş süreci içinde insanın konunıu vc yapabileceklerine ilişkin
olalak da Mengüşoğlu, bir ölçüde Vico'nun |arih anlayışıyla da yakınlıklar
taşır biçiııde şöyle demektedir:

Tarihi hayatlaki çöküş ve yıikseliş. kaos vc diiZeır insanlığın kaderidir. insan-

lığın tarihdcki oluşunrıır bir'sisyphııs'çalışıı,ıasıdır, Kendi varlığını ve bunda

tclnelini bula11 taıihiliği değiştirmek insanın gücünu aşar, insan tarihi oluşun

nereye varacağıürı ö ceden hesabcdcbilccek bir durı,ıııda da dcğildir. Yalnız

tarihi olıış insanın hesabctııc gücaiılü aşmakla kalmaz. aynı zaınanda indivi

dııel hareket!eriır öııen,ıli bir kıs ı da i]n(cdğn tr.,sıbcdilcırrczler, İın.lı ınsan

bu noktada çaresiz kalmıştır,]]

Ancak insaııın tarihsel oluşa mtidal,ıale ve yön ycrme çabası da söz konusu-

dur. Bu noktada Mengiişoğlu. insandaki antagonisı,l,ıi yı)k etınenin miimküı]

olmadığlı,ül, aılcak öı,üccdcü,ü göfme ve önceden tayin ctü,ü,ıc ycteneklerine da-

yanarak, insanıı,ı anatgoni7mlerin oluşuna ü,ı]üdahaIe ederek. tarihscl akışın

yijnst]z akıp gitıııcsinc cngcl olabileceğiııi ve söz koı,ırısu antagoııizünleri

yumuşat]p. gücünü azaItabilcceğini belirtil. Ancak btı durumun ne kadar

devam etieceği belirsizdir vc önceden saptanamaz.]r

Mengiişoğlu, tclııclini insanıı,ı Varllk-yaplSünda bulmasından ötürü, anta-

goniSmlcrin ortadal] kaldırı]amayacağlnü Vc tarihSel oIuşuıl da S(jZ konusu

antagon izm lerle anlaın kazandığını bclirtir.

İnsanın yapıp etme alanlarındatı ıırcydaıra gelen taıihilik. nc yapalını ki bir

defi antagolıist bir karaktcrc sahiptir. Gerçi taril,ıiIiğin bu tabialı değiştitile-

s. li]()
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mezI fhkat onun sertliği, katılığı çckiJcbiiir bir hale getirilebilir, buna da ancak

zıtlıkları sivrilterek değil, onları törpüleyerek varılabiIir Bıı da belli bir dere

ceye kadar insan için ınümkündür.]l

Nermi UYGUR'd Kavramı

Nermi Uygu1 "Tarih Felsef'esinin Yolu" başlıklı makalesinde tarih kavra-

mının anlamını ve çeşitli tarih anlayışlarını inceler ve bir "fenomenolojik

tarih anlayışı"nın olaııaklarını araştırır, Diğer çalı şır,ıa ları nda yer yer tarih

kavramı ve bu kavramla ilişkili çeşitli konuları ele almakla birlikte, bu yazı

Uygur'un tarihe yaklaşıır,ıını kapsamlı biçinıde dile getirmektediı

Uygur "tarih" kavranın çift anlamlı rılmasına dikkati çekcr

Tarih dcyince. bir kcz,lorih hiliııi an|aşı|ır Tarih biliııi son derece dallı bııdaklı

bir bilgi bağlan,ııdıı(-..) Tarih bilin,ıini bir biIiıı yapaıı. &rayıstyla çcşitli tarih

yazarl]klarından ayıd eden şey, bu biliınin, her bilin,ı gibi. kendine özgü sağın

eleştirel ncsııel bir yapısı olmasından ileri gelınektedir. Ozde tarih hilimi gencl

bir addır. Çünkü tarih biliıni: politika tarihi. sanat tarihi, din tarihi. genellikle de

kültür tarihi gibi tek tck birtaktm tarih da]ları halindc kurulınuşlur, Bütaıı] 'ma-

ne\i bilimler'. ttin kiiltiir bilinıleri bir bakütna. birer tafil,ı biliııidirler.]'

Tatih kavraıı-ı ındaı,ı yalnızca tarih biliminin anlaşılmad ığüırı bclirtcn

Uygur'a göre,

tarilr. aynı zaııaırcla: insan dünyasına olup bitcn tılayları: insanlarııı değişik

zamanlarda neleı,yapıp ettiğiıli; inSaı1 dünyasında kendini gösteretl kültür. po-

litika. diıı. sanal çeşidiıldcn kıııılciaırışları; insalıla ilgili heı, türlii uğraŞ|larl.

siirçnıcleri. başarıları. saı,aşınaları ciiIc gctinıckıcdir. Buna g(jrc 'tarih'. insatrtn

gerçekleştirnliş olduğtü t|inı kiillii. \,arllğtılı kapsar. larih söziiüti]n asıl anlaılrü da

btldtır. Ça]nkij bir hililı,ı olarak tarih. işte illsantn brı zcngin Ve kanllaşlk kültür

],1
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gcçmişini olduğu gibi bilıııeyi iSteıııektcdir. Tarih biliminin konu olarak çevril
diği bu tarihe, haklı olarak. real ıarih <lemcktcdi. Bif bilim olarak tarih nc kadar

yeniysc, real tarjh de o kadar eskidi. Real tarih insanla birlikte başlamıştır, Rcal

tarih insan cVreninin bİtainüdür; real taril,ı'regırrıln hominis'tir"']i'

Insaı,ıın varoluşu ile tarih arasında koparılmaz bir bağüntı valdır

Insanln kendi geçınişi. dolayısıyla kendi kendisi üZerinde düŞüü]n]esi, kendi

kendisiıriyoruıılaıı,ıası, insanın varolıı,ıasından koparıIamaz. Real tarihin zaman

içindeki başlangıcını sorup araştıımak. nasıl yersiz bir şeyse. gcncl olarak tarih

ii7erinde düşünmenjn başlaırgıcını da sortıp araşlınnak o kadar yersizdir,r7

Uygur'a göre, tarih felselesi çalışınalarü. tarih kavramının dile getirdi-

ği şcy-duruır,ıuna uygun olarak iki yönde toplanabilir: "Tarih t'elsefesi,

bir yandan tarih biliınini, daha doğrusu tarih bilimlerini konu diye alıp
araş|ırıırakta; öte yandan da, real tarihi, t'elsef'e açısından ışıklandırmaya

çallşmaktadır"]3 Uygur'a göre,

genel olarak biliın yapan insan varoldukça, tek tck tarih bilinıleri dc varola-

cağ|na göre, fclsefe dtişünmcsi. iç dürtüleri nereden çıkarsa çıksın. hep bu

bilimleri kendisine konrı yapacaktır; bu apaçık bir gerçektir. Dcmek ki, gele-

ceğin tarih f'elSefesindc de, tarih bilgisinin araştırılmasını odak olarak alan bir

eylem bütününün varolınası gerekmektedir, Bundan kuşku duyulmaz, Hatta,

bu, bellibir lelscf'c ilgisinden çok, tarih bilin,ılerince, istenmektedir. Celecegin

talih lelsct'esi, bu ZorunIuluğa karşlltk Verıneye çalıŞırken, ktışkOSuz ki, yertne

göre, geçmişteki taıih bilgisi filozoflarıyla akraba olan birtak]m Saptamalara

varabilir. Ayrlca, t'clseft yapn]anın aizüne uyarak, geleceğin tarih 1ilozofları,

geçmişteki tarih bilgisi filozoflarından (bu arada özellik]e Dilthey'dan) aIabi-

lecekleri pck çok verimli uyartıya kendilerini açık bulundurmalıdırlar,r')
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Tarih biliıılerjni konu olarak alan geleceğin tarih f'elsefesinin bclırleyici

niteliklerinin ıreler olabileceği konusunda Uygur şunları söyler:

tarih bilimlcrini konu olaı,ak alan gelcceğin tarih felsef'esi. yine bu sav ilc or-

taya çıkan tarih felselilcrinden kökteıı bir ayrılığı gerektirir Bilgi ielsefesi

o]arak tarih f'clse[esinin ycni yolunu belirlcyen işte bu ayıılıktır, Bu anlanrdaki

tarih felsef'esi. bir bilgi finomenoloji'si olmalı; başka türlii dendiktc. tarih bi-

limlcrinin. tarih biliıılerindeki bi|giniı, lcırihsel bilginin bir .fenoıııenıılojı,ı uı ı

yapııaya çalışı,ı,ıalıdıı Bı,ırada'f'cncımenoloji'sajzünden, kısaca lenon,ıenlcrın,

yani kcndini göstcrcülin 'görültncsı'ıli, özü bakınrından ayd ı nlatı lı,ı,ıasıırı, be

tiınleırmcsjni anlama]ıdır. Demek olııyor ki, tarih bilin,ılerinin fenoııenolo;ısi

ta\h hilinle ü,in i, bir f'cııoııen, bir öllgl l'enoııeni diye ele alıp inceleyecektir.r"

Bir tarih bilimleri f'enoınenolıl isinin henüz yazılmadığını bclirten Uygur.

bu konuda özellikle Wilhelnı Dilthey, Nıcolai Hartmann. Erich Rothacker

gibi fiIozofların "başlangıç" nüteliğinde çalışıı-ıalar ortaya koyduğrınu hatır-

latır, Bu yöndeki çalışünaların zorluğu da söz konusudur,

Çünkii, tarih biliıılerini koııu diye alan bir l'enomenolo.;i, ister istcmez bıı bi-

liınlcrde ıığraşılan tarihin kendisine. real tarihc yönelecektir. Asıl kaynak real

tarihtir Real tarihc gcri gitn,ıeyen bir tarih bilimleri t'enoııenolo.;isi eksik bir

etkinliktir. Real tarihin kcndisirıe gerigidcıı lenoııenoloji ise, zorrıırlulukla bir

onloloji, bir tarih ontoloJisi. daha doğrıısu lenomenolojik bir tarih ontolojisi

olarak ortaya çıkmaktadır,l

Uygur real tarühi f'elsel'c açlsından işleme girişimlerinin, bütünüyle farihin

anlamınü ve amacınü açıklamayü isteyen güIişimler olduğunu belirtir. Söz

konusu anlam-amaç sorusuna yanıt arama dcnemelerinin bazısında Tanrı

bazısında da İnsan tarih yorumlarının odağünı mcydana getirmektedir.

ilk öbekte. real tarihin anlaıııı ve alnacı Tanrı ile lşıklandlrılınaktadür, Bu görüş.
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tarihin odağına Tanrıyı ycrleştinncktedir. (.,.) Hiç kuşku yok ki, birçok tarih

lelselesiııin dcğişik bir Tanrı anlayışı vardır. Ancak, hangi clin açısından kav-

ranırsa kavraıısln. sözü cdilcn tarih lelsclelerinde, Talrrlya verilen sarsılmaz

önem hep aynıdır, Büt|in bu felSeleler. real 1arihi Tanrl inancıyla yoruıılarlar

Bu tarih f'elsef'esi yönüı]e, uz!ın Zaıİandan beti tcırih ıecılojisi clenmektediI jr

İkinci öbekteki tarih f'elsef'eleri ise, tarih yorumlarının temeIine Tanrıyü de-

ğil insanı yerleştirirler.

Bu tarih fi]sefilerinde, özde, real tarih, TaılrıJ,]tn değil, insanın bir gelişmesi

olarak göriilnıckte; tarihin genel anlaıııı, insan açısından ele alınmakta: tarihjn

ereği, herhangi bir biçiındc. insanın varolı,ı,ıasıyla bağ kurmaktadür. Tarih fil-
set'esinin oldukça bağıınsız bir l'clscf'c dalı kurup pckişıncsini sağlayan ilkeler

de bunlardır r'

Taril,ıc insan açısından anlamaya yönelen filozoflar. tarihin aı,ılaın ve amacı

SOruSunu teo]ojinin ötesinde yanıtlamaya uğraşlnışlardlr.

Uygur, dünya tarihinin anlaınlı bir sürcç olduğunu ileri süren filozof]arın

çoğunluğu oluşturduğunu belirtir Dünya tarihinin daha iyiye doğru gittiği

düşüncesini, aralarındaki tarklılüklara karşın özcllikle Herde1 Kant, Hegel,

Marx gibi filozoflarda buluruz. Tarihin saçma bjı akış olduğunu, acı vc
kötülüklerle dolu olduğunu savunan filozoflar arasında ise Schopenhauer'i
sayabiliriz,rr Uygur, bu tiir tarih f'elsef'elerini spekııkaliv larih nıenrtzikleri
olarak nitelendirir.

Güttüklefi bütün pozitivlik savlarına karşın. bu tarih felsefeleri, real tarihi,

birtakım ide']er. ideal'ler. eğiliınlerle düşüımede kurmaya; tarihin anIan,ı ve

aıııacını, tarihiır genel gidişini, dışarıdan aktarılan bir planIa ya da prograııla

yorumlaı,ı,ıaya çalışınaktadırlarr'

]2 ,]g!.. ss. l6l- l62
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Tarih metafiziklerinin "bıricik tarih 1'elscf'esi" olmak amacıyla ortaya

çıktıklarınü ve aralarında sürekli bir mücadele olduğunu beliıten Uygur,

"iki klasik tarih metafizik"inden söz eder. Bunlara örnek olarak Hegel ve

Marx'ın tarih anlayışlarını vererek, bilim olarak tarih ile taı,ih spekülasyon-

ları arasındaki karşıtlığa dikkati çekerl1' Tarih ı,netafi ziklerinin eleştirilmesi

sonucunda Uygur, gelecekteki bir tarih felsef'esinin nilcliklerinı belirgin-

leştirmeye çalışır, Ona göre,

yaşama hakkı olan bir tarih [elselbsi, klasik aırlaında bir tarih metafizik'i ol-

maııalıdır, (.,, ) Ta.ih bilimleriı,ıden başka, real tarihi konu diyc alan bir tarih

l'elsefesine gereksemc vardır; bı.ı tarih f'elset'esi. yaşanıa hakkı olan bir t'elscfc

alaı,ııdır Ancak, bu tarih l'elsef'esi, bir tarih mctafizik'i değildir.'r

Metafizikle ilgisini kcsmiş 'sağın' bir tarih f'elsclesinin nasıl gerçeklcşc-

bileceği sorrısu, burada en belirleyici soru olarak karşıııııza çıkar. Bu bağ-

lamda Uygur da, üzerine yöneldiği soru öbeğini şöylc dile getirır:

Real tarihin toptan gidişini, anlam ve aııacını araştıran aı]]a metafizik iılına-

yan bir tarih lelsefesi nasıI tasarlanabilir'.)Yoksa, geleceğin tarih fclsefesi. ta-

rihin anlam ve amacü sorununtü hiç ortaya atmayacak müdtr? o zaınan da tarih

f'clsefesinin konusu ne olacaktır'] Ne bir 1arih bilimi nc dc bir nıetafizik olan

geleceğin real tarih fclsef'esi. hangi katkısız f'elsef'c soıulannı araştırmakla gö-

revlidir? Bunu yaparken hangi yönteme başvurı.ır?'ı

Görüldüğü gibi birbiriyle ilişkili sorular, hem bir tarih felsefesi olanağını

ifade etmekte hem de brı konudaki zorluklara işaret etmektedir

Uygur'a göre, "Geleceğin tarih l'elsefesi, fenomenolojik bir tarih ontolo-

jisidir. (,,,) tarih ontolojisi, konunun, yani tarih varlığının f'enomenolojik

yöntemle işleneceğini göstermektedir."l') Bir yöntem öğretisi olarak feno-
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menoloji ile "başarılı bir çalüşma yöntemi olarak fentımenolo1iyi" birbi-
rinden ayırmak gerektiğini belirten Uygur'a göre, "fcnomenolojik tarih
ontolojisini kımüldatan stıru: 'Tarih nasıl olanaklıdır'/'sorusu değildir; asıl
soru.'tarihte bize'ne' verilir?' sotusudur."r0

Uygur'a göre, sistemIeştirmc eğiIimine bağlı olarak varsayımlara dayanan
tarih metafiziklerinin yöneldiği sorun-bağlamı, tarihi olduğu gibi tanın.ıa

afzusunu karşıIaınaktan uzaklaştırı,ı,ıaktadır. "Tarih metafizikleri, kestirile-
lneyen bir gelişmenin sonunu. dolayısıyla bu sonIa açıklanabilecek olan
genel anIamı araştüImaktadır,"r

Uygur için tarih bilimi, tarih ontolo1isi iIe tarih metafizikieri arasındaki
ayrımlarıı,ı yapılması büyük öneır,ı taşır, Brı konucla sınırları çizebilmek için
Uygur, t'enomcnoloj ik tarih onkılııj isini yöı,üteıni ve soruı,ıları bakıı.ırından
orta}a ku)lnayı çılışır. U5gur'u göre.

Fenomeıronolo1ik tarih onttıliıjisindeki etkcnlik. birbirine sıkıca bağlı üç sorrıır

odağında tiıplanabiliı Bu sorun odaklarındaı,ı birinde. rcal tarihin taşıyıcıla-

rt: öbtiri'ındc tarihi güden ctmenler: ötekisiıldc dc tarih varlığtntır kategorileri

sorrı konrısu yapılıp arzcc araŞtlı,ılmaktadır. l]

Uygur'a gijre ilk stıru, klasik tarih metafiziklcri tarafıı.ı incclcnmemiştir:
"Reol ücırihin l o.ş ı,l,ıc,ı lar ı ,!ofr.r//, son dcrece da]lı budaklı bir sorun bığla-
ml ortaya koyınaktadır: tarihte şu ya da bıı biçimde işgören. tarihi ıaşıyan,
tarihe siile'lik edcn nedir']"]r Kaü,üt_ Herder. Huınboldl ve Hegel gibi klasik
tarih ınetallzikleri, tarihin taşıyıcısı olarak önce Tanrıyı dal.ıa soı.ıra ise in-
san|ığı görınüşlcrdir. Uygur'a göre,

Bu dtişüniir]er için. tarihin taşıyıcısı dcyince. nerdeysc doial bir trıtuınia.

hcp /ılr iırsanlık anlaşılınaktadır. İşıe. yıpal-nıantıkçı kınıtlılıcı kaygıları
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bir yana bırakıp doğrudan doğruya fenomenlerin kcndisini betimlemeyi se-

çen f'enomenoloji. tarihin laşıyıcüsü olarak. insanlık diyc stıytıt bir kavraı,ı,ıla

yelinememcktedir, 1r

Uygur'a göre tarihin taşıyıcısı kimdir?

Tarihin birtck taŞıylcüsı yok, birçok taşıyıcıları yi\ldİ Tarjhin l.ıŞryIcüldü-I ıülüüs

1rlrrlıı Uluslar bircr kavram dcğil. gerçekliktirler, Tarihin neresinc geri gidilirse

gidilsin. tipik bir yaşama birliği olııştııran çcşlılı ulusların. tarihin gidişini taşF

dığı gö(tilür; tarihiyapan. taşıyan bir tek ulus değil, ııluslardır Tarih. eı,ıindc so-

nunda uluslarıır birbiriııe etkimesi (birbiriyle karşılaşması. birbirinin istcklcriııi

bclli bir yöDde dcğiştinnek için birbiriyle çaipışnlası). i'bekler, çç!relel oluŞttF

rarak birteşmesi ya da ayrılmasıdır. (,,,) Utus. çcşitli yaygınlıktaki tarih leno-

ı,ııenlcrinin birbakıma diiğiim ııoklasıdtr. En bireyselindcn en evreırscline de hcr

rarih ftnomcııi. içiıe örüldüğii ıllus yaplsının biitüntüğiinde aıllaşılabilir,rs

Tarihin taşıyıcısı olarak "ulus"tü gören Uygur, buradan harcketle ulusçuluk

adı verileı,ı bir eğiJimi ve ideoloji ile tarih ontiılojisi arasünda da bazı ay-

flmlar yapar,

Tarih ontoliı.jisi. ne tarihin biricik f'cnoıneni olarak ulusu bcıriınsen,ıektc. ıre de

ulusu ncrdeyse tanrülaştırııaktadür, (.,,)Tarih taşıyıcülarınü ilgilendiren sorıı-

ların sorrıluşu ilc işlenişindcki bilinç. f'cııtıııenoIıl ik tarih oıırcılojisi ile tırih

ıııetaliziklcrinin ayrüldığı önemli noktalardan biriııi açığa rurınaktaclır,]"

Tarihın çeşitli ctü-ü]enleri söz konusudur. Uyglür'a gajre,

Jcopolitik yapı, ırk, bircr biyolojik altyapı olarak kişiselıılusal tLıtktılar. eko-

noı,ı,ıi rlurumrı, çeşitli güçteki idc'lcı,. ideallcr. hayaller... - işte btitün buılla,, ta-

rih l'enomenlcrinin kurrıluşuıra şı.ı ya cla bu biçiınclc kaı,ışan bircr ctıııeı,ıdirlcr.J'
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Tarihin etır,ıenleriylc ilgili olarak oülaya çıkan çeşitli anlayışlar vc eğiliınler
vardır Özellikle klasik tarih metafiziklerinin söz konusu etmcnlerden herhangi

birine öncclik ve ayrıcalık yükleyen tutunıları, "belli bir -izm'in damgasını

taşıyan" tek_yanll (tekyancı) anlayışlara da yol açl,ı,ııştür. Uygur'a göre,

tarihin etmen]eriylc ilgili izm'ler, genel olarak iki t;bekte toplanabilirler. Bunlar-

dan biri. 'tarih idealiztni'. iibürü ise'tarih nıateryalizıni'dir. Tarih idealiZüni, tarihi

güdcn asıl ehnenlcrin ınanevi ideal bit yapısı olduğtınu Savuılur( .) Tarilr ma-

tcryali7mine görc: tarih fenomenleriıri bclirlcyen ettnenIeriır lreptcn ınaddece bir

yapısı vardır. (.__) Ştürast meydandadır; gerek tarih idealiznli gcrckse tarih mate-

rializıni. bclli bir tarilr etıncnini saltlaştınıaya dayanınirktadır. Brı. her sisteın salF

laşnrııasında oldtığıı gibi. gerçekliğin kendisini tck yana indirgemcyc götairürr§

Tarih ontolojisiniı,ı üçiincü büytik sorun öbeğini meydana getiren tarihin
kategorilcri konusunda Uygrır'un dikkati çektiği bızı hususIar şunlardır:

tarihin kategotilcri ricyiı]ce. yalırızca. tarih biliıninde kullanılnıakta olan bir-

takınl ana kavraınlarl ya da geı,ıel bilıı,]e anlatıınlarınü anlan,ıaııalıdır, Tarih

oıltoloiisindeki kategori s(izü. tarih va.ltğtnın teıncllcrini. taril,ıin ı,arlık yapı-

slnt g(jslcrmektedir, Tırih kategori]erj. tarih varlığıııı boydan boya kesip geçcn

varlık-ilkeleridir, ı,tırlık ktııegrırilaridiı: Brınlar. gcneltarilr r,arlığıırı. tarih var-

lığı yapan varlık csaslarıdır.' I)eğişünc'.'gclişmc'.'önenılilik'.'dcğcrlcme'.
'planlama', 'anraç koyı,ı,ıa'. 'anlaınlılık', 'biriciklik'. karşılıklı ctkiıne... İşte

bütiin bılnIarün hef biri belli başlı bircr tarih varlığı kategorisitlirr"

Tarih kategorilerinin, tarih leıromcnlcrinin gerisindeki soyutIanmış bir ta-

şıyıcı olaınadığını vurgulayaıı Uygur'a göre,

Tarih cliinyasındaki !ar]tk kategorilerindeır bazıları. öbür varltk alanlarında

da rastlanan katcgorilerdir Örncğin, 'zaınanlılık'herçeşit varlığıtr yapısünda

bulıınut; bir taş. bir ağaç. bir hayvan da zan,ıan içindedir Ancak. zamanlılığın

4E ,.1gı
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tarih diinyasünda, öbür varlık alanlarından ayrılan bjr yapışı vardır, İşte. tarih

ontolo1isi, tarih varlığının öbür varlık alaırlarıyla oılaklaşa paylaşt]ğı birtakım

varlık kategorilerini, tarih alanlndaki özellikleri baklmlndan tanıınaya çalış-

maktadır, Bu geİçckten çetrefil bir ödevdir. Ayrüca, tarih dünyası, yalnızca

bu dünyada görünen, başka hiçbir varlık alanında oıtaya çıkmayan birtakıın

kalegorileri içcrir, Örneğin, belli bir değerlcndiımeye uyarak'an,ıaç-krıyma'.

konan alnaçları'plaııla'gerçekleştirme böyle özel tarih kategorilcrindeırdir.'

Tarihsel varlık alanında taşıyıcılar, etmenlcr ve kategorilcrle ilgili sorunlar,

birbiriyle iç ıçe geçmiş durumdadür. Uygur'a göre, "taşıyıcılar ile etmen]er

bir ve aynı varlığın, tarih varlığün|n iki ayrı verilme biçımidirler, Tarıh ka-

tegorileri ise, bu varlığın varolmadaki ana çizgilcridir."5l

Uygur'a göre, iki lenomenoloji gereklidir: 1) ontolqi olarak tarih fenome-

nolojisi,2) bilgi öğretisi o]arak tarih f'cnomenoloj isi,

Bıı heı iki alaıı, gcıc l ıarih fbnomeruılıı jisl diyebileceğimiz soıı derecc öneııli

bir aıra fenoııenoloji alanı meydana getiürnektedir. Bu ana araŞtırına alanı.

bir fcııomenoloji olarak. epeyce sağlam bir yapısal düzenleııe gercktirir. Rıı

yapısal düzenleıncnin belli başlı iki kurucıı etkenliği. bilgi öğretisi ile ontolo.ji

yöniiıldeki etkenliği sıkıca birbirine bağlıdır; bu iki etkenlik, taılılıklı oltırıık

bi rbi ri n i biiı ii nler'l

Uygur bu konuda ömek olarak Dilthey'dan söz cder. "Dilthcy, lıeıı-ı bir tarilı

bilimleri düşiinürü hem de bir tarih dünyası ontologudur."l' İki alan arasındaki

ahş-verişin gcrekliliği koı,ıusunda Uygur şunu söyler: "tarih bilimleri 1cnoıne-

nolojisi. istcr istemez bir tarih ontolııjisi yönünde uzamak zoıundadır; tarih

ontolojisi ise, tarih bilim]eri f'enomenolojısi için vazgcçiImez bir temcldir,"'r
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Uygur'a göre,

Fenomenolojik tarih felsef'esi, tarihle ilgili bütün Sorularü eksiksizce çözmek
savüyIa otaya çıkmaz.(..,) Tarih fenomenoloj iSinin tam olalak aydınlatma-

dan bürakhğü pek çok soru vardıı Hcr bilimdc olduğu gibi, tarihi bilmede de

varolan bilgi açmazlaIı, ayrıca real tarihin genel anlamı ile amacı çeşidinden
biflakım çıkmazlar, bu çeşit sorulardandıL Bu sorular sormadan edemeycce-

ğiııiz, sorunca da artıksüzca yanüt|ayamayacağımız, ama hiçbir zaınan aftık-

sızca yanıtlayamayacağımız sorulardır. Bunlar metafizik soru]ardür, Demek

ki, tarih fcnomenolojinin de metafizik bir yanı vardır Ancak tarih fenomeno-

lojisindcki bıı melalizik yan, klasik tarih metafizikleriylc bir tutulmamalıdır,

Klasik tarih metafizikleri, tünrüyle tarihi anlaınaya yönelik tüm düğümlcri

çözmek savıyla odaya atılürlar; oysa tarih f'enoııenolojisi, bu düğümleli,

dolayısıyla çözülmezliklerini, apaydınlık bir bilince vaıdırmaya çaIışıı (.,.)

tarih fenomenolojisindeki metafizik, klasik bir mctafiziğe düşmeden. tarihin

teıneldeki akıldışü boyutunrü tanümaktür,5'

Henüz böyle bir tarih fenomenoloj isinin yazılmadığını belirten Uygur, larih

felselbsi alanındaki geçmiş verimlerle ve deneme]elle ilişki kurarak, gele-

cekteki talih felsel'esinin yolunu belirleme konusunda bazı ipuçları verir

Doğan ÖZLEM'de "Tarih" Kavramr

Doğan Özlem'in eserlerinin, felsefenin geniş bir ploblemleI alanına ilişkin
olduğu görülnrektedir. Aı]cak hangi kavram ya da problemle ilgili olursa

olsun Özlem, felsefe çalışmalarünı hermeneutik (yorumbilgisi) geleneği

içinde sürdüren bir felsefecimizd ir. Öncelıkle, onun. bizde pek işlenme-
yen "tarih felsefesi" ve "kültür f'elsefesi" gibi felsefe disiplinlerinın konu

ve problemlerini ele aldığını ve bunu da yine bizde pek yaygın olmayan

bir yakIaşımla gcrçekleştirdiğini söyIeyebiliriz. Bu yaklaşım, "ıarihselci/
hermeneutik" bilüm ve kültür felsefesinin yaklaşümıdır, Özlem. bilim anla-
ylşında tarihselci, kültür ve tarih felsefesinde insancı ve bütün konularınl

55 Jgf,. s. l73
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ve problemlelini ele alma yöntcııi bakıııından isc hermeneutik bir tutuünla

hareket etmcsiyle dikkat çeker.

Özlem'in hcrmeneutik yaklaşımına dayalı olarak, mutlakçılığa karşı rc-

lativist, ezeli ebedi ve tekçi l,ıakikat aı,ılayışına karşı tarihselci, evrensel-

ciliğe karşı bireysclci ve kesinlikçiliğc karşı septik tavürlarln yön verdiği

bir felsef'e anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Özlem'ın tarihselciliği.

insancılığı ve yrırumsamacılığı, onun bilim fe]sefesinde pozitivizıni \c

neo-pozilivizmi, kültür ve tarih f'elsef'esindc doğalcılığı ve bclirlenımciliği
(oü]larrn türlü biçimlcrini) ve açıklamacı-yas ağ (noünoletist) yaklaşımları

eleştiımesiı,ıe yol açmıştır, Özlem'in özellikle son çalışırıalarında ise, bilim

felsef'esi ve siyaset f'elscf'esi başta olmak üzere. hermeneutik açıdan bir "ev-

rensellik/evrenselcilik", "küreseIJeşme" ve "post-ıııodern izm" elcştirisini

gündeıııe getirdiğini saptayabiliriz, Özcülükınom ina lizın karşıtlığının da,

onrın bu bağlamda incelediği problemlerin başında geldiği görülmcktedir

"Tekilin tünıelliği", Rothacker ve Cassirer'in kullanınış olduğu bir teriııı-

dir Onlar tarihsel ve toplumsal olan her şeyin tekil olduğunu, aııa insanın

zihinsel yapısı gereğı, bu tekili, tümellikle ele almak zorunda olduğunu

beIirtmiştir. Özlem de bu terimi açımlaııak için şöyle bir ömek verir:

Ömcğiıı Culnhuriyet dilncmi Türkiye'si ile bir tarihçi olarak ilgileniyorsanız, o

tekili kendi taimelliği ile elc alına şansına sahipsinizdir. Aıra bunun dışında bir

tümellik cldc ctmeye i7niniz ve hakkınız ytkıtır, iılscnlık tarıhl hak].ında. tüm

topIumlar hakkında, tiim kültürler hakkında global konuşınaya hakkınız yoktur.51'

Özlem, bu şekilde anlaşılan tikelciliğin, gerçeğe daha uygun bilgi elde er
menin yolu ve yöntemi olduğunu ifade eder. Tekilcilik, tarihselci bilgi ve

bilim felsct'csinin ayırt edici bir özclliğidir,

Tarihselciliğin öncelikle bir insan felset-esi oId uğu n u r u rgulayan Özlem'e

göIe,
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o. insanın yapıp ettikleri tcmelinde, yani tarihte tanınabileccğinden, tarih-dışı

ve tarih-üstti bir konumdan hareketlc insan hakkında konuşulamayacağından

hareket cdcr (,,.) Tarihselcilik, cn öılemli yönüyle, insan varoluşunun sabit,

dcğişmez. ezeli-ebedi nitclikleli bulunmadığı, onııı,ı bir özünün olmadığı veya

bu 'öz'ün. paradoksal o!arak, ancak ve sadece 'iırsiına özgü ve ona ait zaman-

sallık' olarak tari!,ısellik olduğunıı iddia edcn lelsel'e anlayışıdır."

Bilindiği gibi hermeneutik gelenekte f'elsef-e, insanın bir nesnellcştirmes i

olarak anlaşılür. Bu nedcnle "felsef'eyi tarihin üstüne yellcştirmek imkan-

sızdır; thka1 aynı lelsefeyi bir insani nesnelleştirınc olarak reel yerinde, ta-

rihin içerisinde değerlendjrmek mümkiin ve gereklidir. Ve bu değerlendir-

mc dc yine bir lelsele. ıarih.elcilik içerisindcn 1apılabilir." Özlcm'e göre.

mctafiziğin temel Sorustü, 'varlık nedir?' sorusuna AriStotcles'ten N,

Hartmann'a kadar verilmiş olaır cevaplar çokluğıı. (..,) i'elscf'cnin tarihselli-

ğine kanüt tcşkil cder, Bu. Varlığın tıpuygıın bilgisi. varlığın 'öz'iinün bilgisi

anlamında 'hakikat'iıı clc tarihselliğini berabcrinde getirir. Buna göre, varllgln

anlamı, yani hakikat, ancak ve sadcce insan eliylc oluşturulııuş dünyaya. ta-

rihsel dünyaya ait ve tarihsel dünya içerisinde elde edilebilcn bir anlaııdır.

tarihsel kalan bir hakjkattir, Çünkii zaınan boyutuırdan ve tarihselliktcn ba-

ğııısız bir hakikat yoktur,sI

Özlem'in, tarih f'elseftlcrinin çokluğu vc çokçeşitliliğini göz önünde bu-

luırdurarak, söz konusu f'clscf'e]eri karşılaştırma, değerlendirmc ve eleşti-

rebilııek için başlıca üç ölçüte başVurduğunu görüIüZ. Bu ölçütleri şöyle

süralayabiliriz: " l) (...) tüm tarih felselelerini, klasık bir karşıtlık, lheoriq-

hisloria karşıllığı açısından ve bu karşıtlığın kendisini bir ölçül olarak kul-

lanmak surcıiyle değerlendirmek", Öu lem'e görc.

Bu karşıtlığı ölçiit olarak aldığımızda, iki tür tarih anlayışı ayürt etmek ola-

naklıdır:

5,7
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a) Tarihin (geçmişin) bir f'elsef'e etkinliğinin, theoria'nın konusu olamayacığı-

nl Savunan tarih an]ayüşü,

b) Tarihin (geçmişin) bir felsefesinin olabilirliğini, tarih (geçmiş) üzerine bir

theoria'nın iınkanını kabul eden anlayış,5')

Tarih f'elsef'elerinı değerlendirmedeki ikinci ölçüt ise, Özleın'e görc.

bizzaI üarih kavramının iki anlamlılığı'na dayantI:

a) insanların. toplumlaIın geçmişi olarak tarih,

b) bu geçıııişi inceleyen bilim vcya disiplin olarak tarih,6"

Ancak burada yapılan ayrım bazı tarih filozofları için geçerli değildir
Özlem'in ifadesiyle,

lbni Haldun, Vico, Comte ömeklerindc gördük ki, filozol]arülnıZ, 'tarih'kavra-

mının her iki anlan,]ını da gözetcn global felset'eler geliştirınişlerdir, Yani on-

larda 'geçmişin felsefesi' olarak tarih fblset'esi jle 'tarih bilimi fclselesi'olarak

tarih lelsef'esi, karşınııza birbiri içine geçmiş bir haldc çıkınaktadıı"L

Ozlem'in tarjh felselelerini değerlendirmede, "en anlamlı ve en ayııledici"
olarak tanlmladüğı üçüncü ölçütü ise, doğalcılık ıinSelcilik avrunüna dayanr.:

Gördük ki, doğalcılık, tarih ve toplumu doğanın bir uzantısı oJarak göre, do-

layısıyla tarih ve toplııııda doğadakine benzer düzenlilikler ve yasalılıklar

arayan bir tu(unıa sahiptir. (.. ) Buna karşılık ııııselt,l/it, ilk örneğini Vico'da

gördüğünrüz gibi, insandan yoia çıkan, tarih ve topluma insan ctkinIiklerin ın,

insani ide ve dcğcrlerin yön verdiği bjr alan olarak bakan tarih fblsef'elerinin

gcncl adı olarak kavranabilir, Bu geııcl ad aIhnda Vico, Herder, Fichte, schel-

ling, lJegel, Droysen, Dilthey, Max Weber gibi filozoffarın tarih felscf'clcrinı

toplanrak mümkündür6r
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Özlem'in tarih felseleleriyle ilgili yaptığı bir ayrım da, insan-merkezcilik

ve tanrı merkezcilik ayrımına dayanır.

Örneğin Vico ve Hegel, tarihi ve toplumu kavraünada insandaı,ı yola çıkılııası
gerektiği konusunda ortak bir görüşe Sahiptirler, Ama onlar, her ne kadar biri

döngüsel diğeri çizgiscl tarih anlayışlarından yola çıkarlarsa da, tarihte tanrt-

dan geleıı bir tinsel belirleniıı olduğunu da öne süreıler. Yani ta.ih insana ait

bir alan isc de, bu alanda yiı,ıe de tanr]sal türden bir belirlenim vardır,6r

Özleın'e göre, bu filozofların tarih felsefeleri, "tanrı-merkezci" felsefeler

olalak tanımlanabilir. Herder, Droysen, Dilthey, Max Weber gibi filozof-
ların tarih felsef'eleri ise. "insan-mcrkezci" lelsefelerdiı Bunun en önemli

nedeni ise, söz konusu filozoffarın tarih alanında doğal ya da tanrısal an-

lamda hiçbir belirleniın kabul eııneme]eridir, Öz]em'in sözleriyIe.

Bu yönleriylc dc iıır qnct (hıımaııisı) larih /bl.\cfe.\i nite|emesini, diğer tinsel-

ci tarih f'elsef'elerine ve tarih ınetafizikleline göre tam olarak hak eden tarih

felscf'clcri sayılabilirler, Yarı-teolojik tarih n]etafizjkleri (Vico, Hegel) ile do-

ğalcı tarih l'elsef'elerinin (ibİi HaIdun, Comte, Marx), her ne kadar birinci

gruptakiler tinselci diğerleri doğalcı oIsalar da, ortak yönleri, belirleııimci-

likleridir, İnsaııcı tarih fclscf'csi isc, bclirlcnimcilik karşıtü tutuınuyla, doğalcü

tarih feIsefelerinden olduğu karlar, tiıısclci tarih mctafiziklerinden de ayrılır

ve bunlarla karşıtlık içindcdir.('r

Özlem de kcndisini böyte bir insancı tarih f'elsef'esi geleneği içinde gördü-

ğünü Söyler.

Özlem'in tarih fclsefesine ve çeşitli tarih anlayışlarüna ilişkin tutumunu

böylecc özetledikten sonra, şimdı Cumhuriyet dönemindeki ünodernJeş-

me süreciyle tarih bilinci arasındaki ilişkiye nasıl baktığını "Tarihsellik vc

Cumhuriyet" makalesi çerçevesinde ele almak yerinde olur.

63 ,lgı,.. s. 257.
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Ozlenı'in Cumhuriyet Ne Torih jlişkisine Ycıklaşınıı

"Tarihsellik ve Cumhuriyet" adlı makalesinde, Batı modernitesinin eyren-

selciliğinın bir ürünü olarak göIdüğü 'cumhuriyetçilik'in bir clcştirisiyle bir-

likıc. bu cumhuriletçiliğin bizdcki ııygıılamalarınıete alan Özlem'c göre.

Tckilci/tarihselci/yorumlamacü siyasct anlayışıırln temel talebi hcp şu olmuştur;

Bugünümüzü ırasıl yaşayacağıııızı ve yarlnllnlzl ırasıI tasarlayacağımızı. l'aıklı

duygııdaşlıkianmızın, farklı ilgi. çıkar ve değerlerimizin, l'arklı zihniyet ve norm-

larınıızın, farklı aidiyetleriınizin çatışma süreci içinde, bu arada başka topluıılann

zilrniyet ve nomllar!na da. kcndimiz adıııa yaIarlann,ıak üzerc sırtıınızı çevinıeye-

rck. kcııdiıniz belirlenıeliyiz. BeJirlcmelerinriz ve bu belirlemeler doğnılıısundaki

rıygulamalarımız da, tam bu nedenle, bize ait, aizgül ve tekil kall(la("5

Özleıı cumhuriyct'in kuruluş ve değişme sürecinin temel niteliklerine iliş-

kin şunları söyler:

bizde Cumhuriyct. genel iradeci, dogııatik rasyonalist. ıılrısalcı, hukukta vc

bilimde pozitivist yönlcriylc modeln Batı cun,ıhuriyetlcrinin birçok öğesini ba-

rındırmakla birlikte. özellikle askeri. oligarşik, seçkinci. dayatmacü. yalütınacı,

konstrüktivist ve cır önemlisi tarihe sırtüı,ıı çeviren yönlcriyle bize özgiidür.1'1'

l950'lerden sonfaki görünüşteki liberalleşmeyi ve dcmokra|ikleşmeyi, dünya

koşullarındaki nedenlcrle açıklımak gcrekıiğini belincn Özlem'c göre.

Bu göreceli liberalleşme ve deınokratikleşme, berabcriııde bir Anıerikaı,ılaşmayı

da getiımiş, devlet ve toplun,ı, tizellikle t2 Eylül'le birlikte, başıbozuk bir işbirlik-

çi kapitalizmc taınalnen teslin,] edilüniŞtir. Bugün, Cı.ımhuriyet'in 75. ylIında, bıl

başıbozuk işbirlikçi kapitalizmin sonucLı olarak ekonomik ve sosyal eşitsizlikleriıı

had safhaya ulaştığı, sosyal ve kültürel yaşamın tam bir An,ıerikanlaşmanıırAme -

rikalülaşt]rmanın taaüauzuna uğradığı ve rüğratüldüğü görülınektedir,"'
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"Tarihten koparak tarih yaratmanın" müınkün olmadığını vurgutayan Öz-

lem, bı.ı konuda, 'gelenek' kavramının öneınliolduğunu anımsatür.

'Celenek', bugündc yaşayan geçmiştir O, bizi bir toplııııun geçmişiyle olan

bağlarının sürckliliği olarak kendisini giistcrir Fakat toplumsal yaşaln, gele-

nck kadar yaşanalr anln istek, özlcm ve taleplerine uygun 'yeni'leri de hep

üretir, Öyle ki. toplumsal yaşam, her aırıııda.'eski'ile'yeni'nin bir karışımı

olarak kendisini giistcrir. BLı kartşım, toplumsal yaşaıııda yepyeni bir başlan-

g]ç yapmanın, yepyeni bir topluı,],ı yaratmanıı1. 'eski'den radikal olarak kop-

nranın iııkansızlığıılın kanütıdır. 'Tarihsel]ik'. bir bakıma, gcçmişin sürekliliği

anlamında geleneksclliktir. Her 'yeni', 'eski' karşısında tavır almakla. onu

kendine görc yorrıınlaırrakla. onunla l,ıesaplaşınakla. bizatjhj ondan bir şcyler

içerir. Çünkai bizat bu tavır alma, yoruıı,ılaına ve hesaplaşmanın kcndisi 'eski'

ilc ilişkide olmak aırlamına geliı. \'e'cski'ile'yeni'ı,ıin karışımı olarak yaşa-

nan anın içiııdeki heı'yeni'niır akıbeti dc, zaman içeıisinde bizzat kendisinin

bir gelenek haliıe geln,ıesidir Vc bir toplumun tarihi. bu anlamda, her bir hal-

kası yaşanan anların kcndi 'yeni'leri ile'eski'lcrinin karışıııı olarak tekillik

arzcdcn bir gelenekler zincirindeı ibarcttiı6*

TarihseIci ve tekilci bir yaklaşınrla, "bizdc Cumhuriyet'i kuranların ta-

rihten ve tabii gelenekten radikal bir kopuşu gerçekleştirmck istedikIe-

ri, toplumu neredeyse sil baştan inşa etı,ı,ıek arzustı içcrisinde oldukları
bell jdir""' saptamasında bultınan Özlem, gelenck karşısında takınılan so-

runlu tavrl şöyle ifade eder:

Cuııhuriyctimizin kurrıcuları ve vasileri. kuruIuştan bugüne kadar, eğer ger-

çektcn yaşaına geçirilmesi arzulanıyorsa, C]Lıınlıuriyet'in. gclcneği dışlayarak

dcğil onuııIa bar]ştk bir tutumla miiınkaiül olacağını ne yazık ki açıklıkla göre-

ııenıişler. görenleri de tutucLılLık ve gericilik suçlaınaları alt]nda tasfiye etmiş-

lerdir. (. . - ) Bu yüzden, bizde Cumhuriyet. hala, tarihine küsenlcriıı bir projesi

o]ma özclliğini kısmen korumaya devam etlnektedir, Geçen 75 ylla rağmen

68 l9,.. s. 26
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Cumhuriyetimiz hala üstten dayatülan ve yaşama kısınen geçirilebilmiş bir

projedir ve bu yüzdcn ancak kısııen gelenekleşebilmiştir.r()

Bu duruırrun arka planında Cumhuriyet'i kuranların "evrenselci radikaIiz-

mi ve ideolojizmi"nin buIunduğunu vc bu yaklaşımla tarihle olan bağların

koparıldığını belirten Özlem'e göre,

tarihimizin eü,ı önemli dönemleri, İslami karakterli Selçuklu ve Osmanlı dö-

ncn,ıleri, Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisi doğrultusunda neredeyse görmez-

likten gelinmiş, Şaınanist Orta Asya Türklüğünden Anado]u Türklüğüıle,

yüzyülIarü }utan bir sıçraııa ile geçilivermiştir. Bu, Cumhuriyet'in reel tarihi

örten, içeriği büyük ölçüde boşaltülmış veya delonıe edilmiş bir tarih, tarihsiz

biı tarih yaratma garabetine düşmesine yol açmıştır7L

Ozlem'in (arih ve Cumhuriyet arasıııdaki sorunlarü aşabilme konusun-

da dile getirdiği iki ilke dikkati çeker: l) Tarihe Cumhuriyet'ten değil,

Cumhuriyet'e tarihten bakınak gcfekir,2) Cumhuriyet'itarihle barıştırarak

demokrasiye açmak gerekir.]2 Tarihle barışma söyleminin farklı ideolojik
yönelimlcre dayandığına değineıı Özleın'e göre.

'taıihimizle barışalım!'diycnlcrden önemli bir bölümüıün, bu sözleri kendi

islamcı, osn]anlıcı, Türkçü baklş açıları altında bir slogana dönüŞtürdükleri

bellidir. Ne var ki, bıı sözlerin haklılığını tcslinı rımek ıçin jslameı, Osmanlıcı

veya Türkçü olma zorunluluğu da yoktur Tekilci/tarihselci/yorumlamacı fel-

sel'e içinden bakıldığında şu söylenebilir ki, bir toplumu tarihinden koparmak,

tarihsiz bir topIum yaratmak lı]ümkiin olınadığı gibi, bir topluma reel tarihin-

delı epeyce saptırılmüş, defbrııe edilmiş, konstrüktif bir tarih uydurmak da

başarısızlığa ınahkumduıil

Tarihte geriye dönüşün olmadığlnı ve her Şeyin kcndi özgüllüğüyIe bir kez
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yaşandığünı vurgulayan Özlem, tarihle barışma denilen şeyin hangi anlam-

da geçerlılik taşıyabiIeceği konusunda şunları belirlcr:

Tarihimizle barışmaya. onıın bçlli bir dajııcminc geri dönmck için değil. hcr

şeyden öncc bugün ondan nasıl yararlanabiJeceğimizi gilrmek için ihtiyacımız

vardır (, , , ) Şunun bilincinde olııalıyız: Bugünkü sorunlarımüzın biiyük küsmü

Cutnhuriyet'in tarihimiZc büyiik ölçüdc sırt çevirnresinden kaynaklanınakta-

dır ve bu sorrırIarın çözülııesi tarihiııizle barışınakla ınümkündür Ne yazık

ki iilkemizde Cunrhı.ıriyct'c sahiplcncnlcrin bu konut]a gcrckcn dııyarlılığı

gösterdiklerinin bir kanıtı hala ortada yoktuı'-r

Betül ÇOTUKSO Kavramı

Betüi Çotuksöken'in "Nasıl Bir Tarih F'elsef'esi" ad]ı makalesi, tarih kav-

raınının felsefece ele alınü§üna ilişkiıı öneınli saptama vc dcğerlcndirmeler
içermektedir, Çotııkstiken'in başka yazılarında da Türkiye'nin ı,ı,ıodernleş-

ı,ııe projesini aydınlanma l'clsel'esinin temel kavram ve değerleri çerçeve-
sinde ele aldığıı,ıı ve aydınlanınacı dcğcrlcrin günümüz dünyasındaki yeı,i-

ni belli bir tarih ve kültür biljnci temelinde ve keııdine özgü f'clscfi söylcmi
bağlaın ında işlediğin i sö) lc) ebiliriz.

}elsef'eyi çeşitli diizleıTlerdeki varolaı,üIar arasındaki ilişkileri, bir başka

deyişle diişiinme. varolan ve dil arasındaki inceleyen bır etkinlik olarak

görcn ÇotLüksöken'e göre. tarih kavralıııyla ilgili olarak en önemli soru:
"Bir varolan olarak taril,ü nedir']" stırusudur.i5

Çotuksöken'e g(jre, tarih kavraı]ıın diişündürdüğü şeyler araSlnda ştül]lal

Say] labilir:

Insan davranışları. eylcınleri (Rcs gcstac- iırsanın yapıp ctmclcri); rlinscI s,iy-

lcınlcrin ağür l]aStığ1 dönemlerdc ise aj,,ellikle Taırrı'nın dal,ranlşlarl, işleri
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(gesta dei- Tanrı'nın planı) akla gelnıektedir, (.--) Eylemlerin dlşıııda. insanlar

arasında olrışan ilişkilerin bir toplamı tılarak olaylar alanı, tarihin bir bakıııa- -

kendi başına varolan diyc bclirıilebilecek alanını oluştururlar.r'' 
)

Bir varolan olarak tarih alanının özellikleri ise Çotuksöken şöylc belirler:

Eylemlerin vc tılayların daiştinn,ıeye yanslmas|. onların bir özneyle karşılaş-,

ması ve ancak böylece bir anlam kazanmast, bulanıklıktan kurtulınast. diiş(]n,

ıncırin rarlığı haline gelııesi büyük iincün taşıınakladır, Bu çerçevede. eyle16-

leri, olayları l,e ilişkilcri kavramaya yöneljk her tür düşünü]lc etkinliği, tarilisel

nitelikli diiŞtinneyi giidcıı düşi]nceler, kar,raır,ılar. kategırriler. tasarümlat v,b.

bu ikinci alaııı olrışturrırIar. Tarih bilgisiııin kendine özgii dili, dilsel sunııluşıı

isc t]çüncü alanı tıluştLırınaktadır,"

Çotuksajken, tafihc yöne]ik olarak tarihçi ve filozofin düşünıne ve araştır-

ma konuları açüsündan bazı l'arklılıklara de işaret eder:

Taril,ıçi biraz iincc saptanan aiç alant kendi başııa ı,arolanlar alanı; eylenr

ler. olaylarl düşünme alanı: düşüncclcr. kavranrlar. tasarınrIaI. dil alanı: bir

söylcm ırlarak tarihin yapüsı- ayrı ayrı inceleyebilir. Aıııa taril,ı t'elsct'csi ya-

pan filozol'bu üç alan arasıırdaki ilişkilcri incclcr Bir bilgi liirü olarak ta-

rih. l,ıiçbir zaııaır eyleınler, t,ılaylar alanı ile brııılar üzerinc düşüııülnıesiııin;

olayların. eyleı,ı,ılerin dtişününc ilc ilişkilcndirilnıesiü]in üzerinde durmaz.

Eylcnılcrin. olayIarın diişiirme ile ilişkilendiriln,ıcsiniıı koşıılları tizetinde

clurulduğu aıı yeııi bir etkinlik tılrti ortaya çükar; bu da tarih f'clselisinden

başka bir şey dcğildir.'§

Çoruksöken de tarihin iki anlaınlı olmasl hakkında şöyle der

İster gerçek olarak tarihin f'clsct'csi. ister bilgi olarak taı,ihin f'elset'esi olsıın.

hcr ikisiııiıı de ctkinliği, işte bu bulanık bir biçimclc varolan tarih alaırı ey

,76
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lcmler, olaylar- ile ve tarih bilgisi ile dtişiiıme edimleri arasındaki ilişkileri

araşttrnlaya ilişkindir.l"

Tarih araştırmalarınün, tarihin düşünı,ı,ıenin nesnesi kılınmasının bellekle
de ilişkisi vardır.

Tarih f'elsel'esi, başlangüçta belirsiz, bulaııık bir ı,aroluş olı.ıp zaman]a bclli bir

bilinç ediııiylc bclirginlik kazandırılan ve olrışrımuı,ıdaki asıl düşünsel öge

lcrin açığa çıkarılııaya çalışıldığı eyleıııler, olaylar, belgeler. yapılar alaırı

ile düşiinlnc ctkinliklcri. ayr!ca da diiŞünmeyle, çoğıln bellekle bütt]n bunlar

arasındaki ilişkileri inceleıneyc öıgiilenııiştir, (, , , ) Nasıl ki f'clscf'c dışdünya,

diişiinınc vc clil arasındaki ilişkileri irdeleıııeye yönelikse. f'elsef'eııin öze] bir

alanı olarak tarih l'elselcsi dc. tarih bağlamında. tari]rsel an]amt içersinde, dış-

dünya, diişünmc. dil alanı arasındaki ilişkileri irdelemeye özgülenınelidir.'"

Tarih f'clsefesinin üç alan arasındaki ilişkilere yönelik olduğunu vurgula-

yan Çotuksökcn'c göre,

Tarihiıı asıl işlcın alanını oluştuIan eyIenller, olaylar. yapılar. göstergeler. iün-

]er alanı. tınları anlaıılı kılacak kavraınsal yaklaşımlarla belli bir değer kaza-

nabileccklcrdir ancak. Brı kavranısal. diişiinsel yaklaşımlar olmadan onların

bir anlaıı,ı kazanmaları ınijnrküır değiIdir. Tünl tarih lelscf'clcrinin ortak bilc-

şeııi onların hepsiııin tcnıcldc bıı üç alan arasındaki ilişkileri yeniden kurtıyor

olınasında kcııdini gösterı,ı,ıektedir tl

Tarjh [clscl'esindeki ortak payda koııusuııda Çotuksöken ştünları söyIer

bu da tarihscl olay. tarihsel kavrayış r,e tarih dili arasıııdaki ilişkiletin asıl

sorun yapılmasıdır. Bütün tarih filozol]arı. iSter kurguSal yapılar ortaya koy-

sunlar, ister bilgi olarak tarihiı1 lclscf'csini tarih lelscfLsi ilc bilin,ı/bilgi olarak

tarihin lclsclisi arasındaki thrkı saklı tutarak- yapttklart savıyla orlaya çıksün-
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laı onların stıruları/sorunları bu alanlar arasındaki ilişkilere ilişkindir, onların

eleştirilmcsine ilişkindir§]

Sonuç ve Değerlendirme:

Cumhuriyet döneminde yeni bir topluın vc kültür oluşturma, kısacası mo-

demleşme sürecinde tarih kavlamınün yeri, anlamı ve söz konusu sürecc yö-

nelik etkisi felsclccilerinıizin ilgisini çeken bir konu/sorun olagelmiştir, Bu

bağlamda geçmiş, gelenek, tarihscllik. tarih bi]inci vb. kavramlar, tarilı lel-

sefesi bağlan,ıındaki çalışııalarda ele alünan temel kavramlar durumundadır,

Gökberk. aydıı,ılanıı-ıacı ftlsclc anlayışı teı,ı,ıelinde Atatürk devri ıI lerinin

ortaya koyduğu kültlir yönclinıini ve bu yönelimin iladesi olarak "batılılaş-

nıa" kaı,ramını çeşitli çalışıı-ıalarında irdeleycrck, devriı,ı,ı le riıı aydınlanma

f'elsef'esi bağlamında değerlendirınesini yapar, Yaşaı,ı,ıa bağlamında tarihe

bakııanın insalı için bir gcrcklilik olduğtınu belirten Gökberk'e göre, ta-

rihteki anlam ve crcğin, bireylerde değil de ancak btitünde (insanlık'ta)

gerçeklcşebileceği söylenebiliı Brı konuda Gökberk. tarih anlayışIarında-

ki farklılıklara rağınen, Kant vc Hcrder'in yaklaşımları arasında benzerlik

bultındtığıına dikkati çckcr,

Mengiişoğlu. insanın yapıp etınclerinin onun tarihselliğini meydana getirdi-

ğini belirterek, tarih alanıyla doğa arasındaki fıırklılığı da vrırgulayarak. bu

alanda dr,ığa yasalarının geçerliolıı,ıadığını söyler, Taı,ihe antropolojik açıdan

bakllınası gcrcktiğini Savunan ve tarih hakkındakl tek taıafll, entelcktüa]ist

görüşlcri eleştiren Mengüşoğlu, iı,ısaı,ıın yapıp etmelerinin ürtinü olan başa-

rıların herhangi bir bireyc ya da nillcte ait olınadığı beliılir. İnsanlığın oılak

kültür ı],üirasüı]ın öneınini vıırgulayan Nlcngüşoğlu, bu ınirasın "süı,ckli bir

devrcdilme ve devra]ma içinde" olduğunu, aına tarihte siirekli bir ilerleıııe

btılunı,ııadığını da belirtcrck aydınlaıı,ı,ıacı r,e pozitivist tarih anlayışında rast-

ladığımız ilcrlcınccıliği eleştirit, Bıı noktada Gökberk iIe Mengüşoğlıı'nıın

tarih anlayışları arasında belirgiı,ı bir t'arklılık oılaya çıktığı söylenebilir

ı]2 ,,1.gı ._ s. lll5
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"Tarih" kavraı,ı,ıın çilt anlamlı olınasına dikkat çeken Uygur'a göre, tarih

lelsef'esi çalışmaları, tarih kavramının dile getirdiği şey-durumuna uygun

olarak iki yönde toplanabilir, Ancak real tarihin t'elsefe açısından aydın-

latılmaya çalışılması da söz konusudur. Çeşitli tarih metafiziklerine eleş-

tiriler yönejten Uygur, gclccekteki bir tarih 1-elseltsinin niteliklerini be-

lirginlcştirmeye çaIışır. Uygur için tarih bilimi, tarih ontolo1isi ile tarih

metafizikleri arasındaki ayrımların yapı|ması büyük öneı,ı,ı taşır, Bu konuda

sınırları çizebilmck için Uyguq t'enomenolojik tarih ontolojisini yönlemi

ve sorunları bakıınından oılaya koymaya çalışır

Özlcm'in ise tarih felsefelerinin çokluğu ve çokçeşitliliğini göz önündc

bulundurarak, söz konusu 1'elsef'eleri karşülaştürmak, değerlendirmek ve

eleştirebilmek için başlıca üç ölçüte baş\ urdugunu görürüz. Özlem'in tarih

f'elsef'elerini değerlcndirmede, "en anlaıı-ılı ve en ayırtedici" olarak tanıı,ı,ıla-

dığı (ilçüt ise, cloğalc,ılık tinselcilik tıyrımına dayınır. Özlem'in tarih f'else-

lclcriyle ilgili yaptığı bir ayrım da, insan-ınerkezcjlik ve tanrı merkezcilik

ayrımına dayanır, Cumhuriyct dönemindeki modernleşme süreciyle tarih

bilinci arasındaki ilişkiyi de irdcleyen Özlcm. tarih]c barışmak gerektiği-

ni vurgular. Özlem'in tarih ve Cumhuriyet arasındaki sotunları aşabilme

konusunda dile gctirdiği iki ilke dikkati çeker; ilki tarihe Cumhuriyet'ten

değil, Cumhuriyet'e tarihten bakmak gerekir, ikincisi ise Cumhuriyet'i ta-

rihle barışhrarak demokrasiye açmak gerekir

Çotuksöken, Türkiye'nin modernleşme projesini aydınlanma felscfesinin

temcl kavram ve değerleri çerçevesinde ele alır ve aydınlanmacı değerlerin

günümüz dünyasındaki yerini belli bir tarih ve kültür bilinci temelinde ve

kendine özgü felsefi söylemi bağlamında işler. Çotuksöken'e göre, taıih

kavramıyla ilgili olarak en önemli soru: 'Bir varolan olarak tarih nedir?'

sorusudur, Çotuksöken, tarihe yönelik olarak tarihçi ve filozofun düşünme

ve araştııma konuları açısından bazı farklılıklara da işaret eder. Tarihse|

olay, tarihsel kavrayış ve tarih diliarasındaki ilişkilerin asıl sorun yapılma-

sı, Çotuksöken'e göre, tarih f'elsefesindeki ortak paydayı ilade eder,
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Felsefec ilerim izin tarih kavramını ele alışlarında birçok ortak noktalarla

birlikte. tbrklılıklar da bulunmaktadır. Tarih kavramınln çok anlamlı vc

çok yönlü bir kavraııı olmasından hareketle, tarih l'elscfesi ve tarih bili-
mi arasındaki sınırların çizilınesi ve çeşitlitarih anlayışları arasında belirIi

ayrımlar yapılması çabasını, bütün f'elsefecileriıı,ı izde görcbiliriz, Felse-

f'ecilerimizın dıkkati çeken oılak bir özelliği de, gcnel olarak tarih kav-

ramı ve tarihin anlaıı,ıı sorusunu ele alırken, içinde yaşadıkları toplun,ıun

ve kültürün tarihle olan bağını da göz önündc bı.ılundurııalarıdır, Ancak

bu noktada Gökberk ve Çotuksöken aydınlanınacı bir pcrspektille tarihe

yönelirken, Mengüşoğlu vc Özlem'in tarih anlayışlarının belirli bir aydın-

lanına cteşıirisi lcmelinde orla)a konulduğu sapıanabilir, Özclikle Özlenı.

aydınlaı,ımac ılığa yönelik cleştirilerini Cumhuriyet'in zihinsel temclleriı,ıe

Ve dayandığı tarih tasarıılına da güçlü biçimdc yöneltmektedir, Bu noktada

tarihe yönclik sorgulaıı,ıaların gidcrek Cumhuriyet'in tarihsel sürecini dc

felsefi taılışııaya açtığı söylenebılir.
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