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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



Felsefe Sö\,leşileri i lll

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



TARiHSEL BiLGi SORUNU

Kubilay AYsEvENER*

Tarihsel bilginin değeri ile ilgili tartışmalar, özellikle on dokuzuncu yüz-

yıldan itibarcn, bilimsel mctodolojide eldc edilen başarıdan yola çıkarak

bir tarihscl metodoloji oluştunla çabalarına karşılık gclir. On dokuzuııcu

yüzyılda. bilimsel bilgi denince, gerçckliğin, ona etkide bulunmayan bir

gözlemci tarafından titizlik]e gözlemlcnmesi anlaşılıyordu. Benzer olgular

ardışık ilişkilerle peş peşe gözlemlendiklerinde bilincn bütün olgulara uyan

ve gözleırılenen düzenliliğe açıklaına getiı,en bir genelleme yapılabilir ya

da bir yasa saptanabilirdi, Bu görüşün temelindcki kabule gilre. tüı]-ıevarıın

yöntemiyle ulaşılan genellemcler, olgulardaı,ı ül]antıksal olarak çıkaılılabilir
ve biliırı adamları ellerindcki işe öı,ıyargısız ve ahlaksal kaygılar taşımak-

sızın yaklaşabilirlerdi. Bu görüşlerin dayandığı felsefi akım olgucı-ıluktur.

Bilim adamlarının, doğanın gözlemlenıııesinden çıkarsadıkları biliınscllik

ölçütü, doğanın dtizenliliğinc ve btı düzenliliğe ilişkin bilginin kesinliğıne

dayanmaktadır, Doğanın düzenliliği ve bu düzenliliğe ilişkin bilginin kesin-

liği iikri bizi aynı zamanda biliıı-ısel belirlcnimci bir konuma da yerleştirir.

Bilimsel belirlenimcilik ya da doğacılık doğanın işleyişindeki düzcnlıliğin

keşfedilı,ı,ıesinin bir sonucudur, Bu stınuca göre, varlık kcsiı,ı doğa yasaları-

na göre işler, Varlığın kesin doğa yasalarına giire işlcürrcsi. belirlenimci]ere

göre, bilincin de doğa yasalarına giirc işlemesi anlaıııına gelmcktedir, Peki

tarihsel bilgiyi böylc bir ınetodoloji ile giivenilir bir şekilde oluşturmak

ı,ı,ıümkiin mtidür? On doktızuncu yüzyılda bir tarih bilgisi oluşturırıa çabala-

rı. gencllikte bu sorun çerçevesindc geJişıniştiı Şiıııdi kısaca biliınsel belir-

tenimciğin ne olduğuna değinerek bu tartışmaları açıııaya çalışalım.

l'rol: Dr. Dokül/ [yIül Üni!ersitesi I]dcbiyal F'akiiltesi t]clscl'e Bi'lilıllii
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Donagan, bilimsel belirlenimciliğin argümanlarünı, iki başlık altünda top-

Iayabileceğimizi belirtir: Bunlardan ilki, doğa bilimlerinin ilerlemesiyle,

gelişmcsiylc ilgilidir; ikincisi isc, insan eylemlerinin şans eseri olup o]ma-

dıklarıyla ilgilidir ve iki l'elsefi öncüle dayan]r:

1- Doğa bilımlerinin yönteınleriyle açıklanabilen olayIarı sınırlan-

dırma girişiırılerinin tüıı,ıü keyIidir; insan eyleınini. doğa biIimleri

alanının dışında tutııak, biyolojik süreci düşta tutan gcçmiştekı gi-

rişimler kadar obskürantisttir. Bu yiizdcn, insani eylemler, yasaları

henüz keşf'edilmemiş olsalar bilc, diğer btitün doğal oIaylar gibi,

doğa bilimleri yoluyla açıklanı-ıraya, yani. genel doğa yasalarına

görc açıklanmaya, olanak tanımalıdı rlar.

2- a) Insani eylemler. belirsiz şaı,ıs eseri olaylar değildir.

b) Eğer ınsani cylcınler. gcncl doğa yasaIarı doğrrıltusunda açıkla-

ı,ıamazlarsa, onların oluşları aı,ılaşılamaz bir şans sorunudrır.]

Bu öncüller bizi, bütün insan eylemlerinin genel doğa yasalarıyla açıklana-

bilir olduğu sonucuna gijtürür Bu sonuç, aynı zamanda, "insan eyleı,ı,ıleri

özgürdt]r" yargısına olaı,ı inancın doğru olduğunu da içerir. Çünkü insan

eylemleri, eğer şans eseri olarak oluşıı-ıuş olsalardı öZgürlük söZ konusu

olaı,ı,ıazdı; oysa insan eylemleri özgür iradenin if'adesidirler ve brı yüzden

de. şans eseri değillerdir, Btı anlaı,ı,ıda, insan eylcmlerinin şans escri olına-

dığı yargısı, heın bilimsel belirleniıııciliğin heıı dc cizgür iradcnin karşıJık-

lı t,ılarak birbirlerini gerektirdiğini ve bunlardan biri olmadan diğerınin de

olaınayacağını göstermeyi an,ıaçIaııaktadır,

Öncüllerden i]ki, insan eyleııılerinin gerisincle doğal nedenlerin iılduğunu

ve eğer genel doğa yasalarıyla açıklanmazlarsa belirsizlik taşıyacaklarını

bildirir. Bu durum, insan istencine bağlı olarak gcrçcklcştirilmiş bir ey-

A, Donagan ( l9lt5). Th( Lole| PhiLlııl?h| a/ R. (;. Cılllınglİıxl.('hicago: 'rhe L]ni!cr\ity
ol'Chicago Prcss. s. 229.

A. Donagan. ,,1gl,.. ss. 229 2]0,z
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lemi, cylem olarak değil de, mekanik bir olay olarak ele almak demektir,

Tıpkı bir dcpremin oluşuın mekanizması gibi, insan eyleminin de doğal bir

oluşum mekanizması olması anlaınında, olayları mekanik olarak açıklayan

bu kuram, yani mckanik açıklama kuramı, tarih alanında keşf'edilen süreç-

lerin sonuçlarını belirleycn ncdcnscl yasalar etlafında döner, Btı kuramla,

tarihsel alanda bulunduğu düşünülen nesnelerin parça palça ilişkiler bağ-

lamında varoldukları tasarlanır; bu ilişkinin özgül şekillenişleri parçaların

etkileşimini yönettiği varsayılan yasalar tarafıı,ıdan belirlenir, Mekanist ta-

rihçi, birer kanıt olarak bireysel kendiliklerin, yani tek tck tarihsel oIayla-

rın, bunların ait olduklarl gösterileb ilece k görüngülerden oluşan slnlllardal,ı

daha az önemli olduğunu düşünürı dahası, ınekanist tarihçi için, bu sınıf:

lar da, onların düzenliliklerini belirlediğini düştinülen yasalardan daha az

önemlidir, Bir mekanist açısından. nihai olarak, bir açıklama ancak, tıpkı

fizik yasalarının doğayı yönettiğinin varsayılmasında olduğu gibi, yasalar

keşf'edildiği zaman taü,ü,üaınlaı,üünış sayılabilir, Daha sonra mekanist tarihçi,

bu yasaları verilere uygular ve bu verilerin oluşlurdı.ığu şeki!lenişlerin stiz

konusu yasaların işlevleri olarak anlaşılabilmesini sağlar.

Insan eylemlerinin şans eseri olıı,ıadık]arına ilişkin ikinci öncül, Hıristilan
f'elsel'e gelcncğinc dayandırılıı-ıaktadır, Her şeyden önce, bu gelenek içindc,

iı,ısan eylemleriyle şans eseri olaylır arasındı ayrıın yapılmıştır. Özellikle
St, Augustiı,ıus'uıı, teolojik tarihsel bir tasarım olarak, insanın ycfyüzüne

düşmüşliiktcn tanrısalIığa yükselişlne doğrtı ruhsal arınma serüveni brı gcle-

neğin ilk örneğidir Bununla demek istencn, insın cylcmlerinin bir amacının

olduğudur, TarihseJ düzen içinde her eylem tanrısal öngörünün açüınlanmasü

olarak tasarlandığı için insan eyleınlerinde bir zoruı,ıluluk söz krınusudur.

Oysaki şans eseri olaylar hiçbir biçimde zorunluluk taşımazlar, Bundan baş-

ka, bu önctil, insan eyleııılerinin ussal varlıklar taraflndan belli amaçlar çcr-

çevesinde gerçekIeştirilmcsi scbcbiylc, ussal bir varlığın. eylemlerini nasıl

ycrine getireceğine karar verme gücüne sahip olduğuna dayanür,

Tarihsel bilgi açısından. mekanistik hakikat ve açıkIama anlayışı tarih aIı-
nındaıı şans faktörünü dışlayan ve her olayın nedensel ilişkilerini bütün-
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liiklü bir işleyiş içinde göstermek isteyen bir yaklaşım olarak karşımıza

çıkmaktadır Her ne kadar kavramsal kesinlikle nitelenseler bile, meka-

nistık hakikat ve açıklama anlayışları kapsam eksikliği ve bundan dolayı
soyutluk eğilimi taşıma suçlamalarına açık kapı bırakırlar. Bu yüzden de

tarihsel alandaki bireysel kendiliklerin çeşitliliğini ve farklılığını indirgi-
yor izlcnimi verirler. Şurası açıktır ki, insan eylemlerini doğal nedenlcre

bağlama arzusu, onların istençli eylemler olduğuyla çelişmektedir,

Tarihsel bilginin doğa bilimlerinin mekanist yöntemiyle açıklanması arzu-
su, ussal eyleııin doğanın cgemenliğinden bağımsız olmadığını ilcri sür-

mek anlamına gelir, Bu da bizi, bütün insan eylemlerinin belli bır yasallık

çerçevesinde yerine getirıldiği ve herhangi bir istençli seçimin söz konu-

su olmadığı zorunlu bir işleyişi olduğunu kabul etmeye götürül Oysaki
Popper'ın da bclirttiği gibi, "tarihsel açıklamaların başvurduğu evrensel
yasaların tarih için seçici ve birJcştirici bir ilke, bir görüş açısı sağlama-
dıklarını görürüz,"r Yaşaırrın herhangi bir anındaki herhangi bir insan

davranışı yasasl dizgesinin, insanlık tarihinin bütün dönemlerinde geçerli

olması söz konrısu değildir, Bununla birlıkte, bilimsel belirlenimciler, top-

lumbilimin görevini, toplumların gelecekteki durumlarını önccden haber
vermek olarak belir|edikleri için, gerçekte, toplumun gelişim yasalarını
açığa çıkarmak isterler. Bu anlamda, Popper'ın belirttiği gibi, "(...) tıpkı
Ncwton'un fiziksel cisimlcrin hareket yasalarını bulduğu gibi, bizim de bir
gün toplumun hareket yasalarını bulacağımız umudu bunu yaı,ılış anlama-

dan başka bir şcy değildir"r

lnsan eylemlerine uygulanabilen doğa yasalarının çoğunun 'son derece

önemsiz, son derece genel bilgimizin bir parçası olmaları, onlardan söz

etıı-ıemize gerek olmadığını ve onları nadiren fark ettiğimizi' söylemek an-

lamına gelir. Bu yüzden topluın bilimleri doğa bilin,ılerinin belirlenimci

K,R Popper ( l989). ,1çük Toplun fe Düşmaüll]/-/. Ci]t 2. (çe!.) Harun Rızalepe. İstanbu]

Remzi Kitabevi. s. 2:] I

K. R, Popper (l964) The Pavrü!,ol Hiskr-irlsz. New York: Harpeı & Row, l964. ss

]L4 ll5.
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yöntcmlerine indirgenemezler. Böylesi bir yanılsamanın nedeni, doğal sü-

reçIere uygulanabilen yasaların, insani eylemin yasalarıyla kaIıştlrılmala-

rl ve evrensel doğa yasaları olarak yorum lanmalarıdlr, Poppcr'a göre, bu

durum, bir yanlış anlamanın sonucudur, Hiçbir biçiııde fiziksel cisimlerin

hareketine benzcyen ya da aynısı olan bir tcıplumsal hareket yoktur. Bu

yüzden dc, onların evrenscl doğa yasaları altıı,ıda sınıflandırılıı,ıaları ı,ıla-

naklı değildir, Öyleysc, toplum bilimlerinde fizik yasalarıyla karşülaştırıla-

bilır olan şey ne olabilir'l Popper, bıı soruya şajyle yanüt verir:

EğiJimler vardır; eğilıınleri varsayıııak, gcnellikle yararlı bir istatistiksel araçtır,

Ancak eğilimlcr yasalar değildirlcr Eğilimin varolduğunu ileri sürcn bir il'ade

evrcnsel değil varoluşsaldıı Ve bir eğiliııin bclirli bir zamanda vc yerde varol-

duğunu ileri süren bir ilade evrensel bir yasa değil, tekil tarihsel bir itadcdir.'

Poppcr, evrensel yasaların ifadeleriyle eğilimlerin if'adelerini birbirinden

ayınnüştır. Yasalarla eğilimler birbirlcrinden f'arklı şcylerdir, Eğilimlcr belli

bir döncmin bakış açısını siıııgelerler; belli bir döneınin, belli bır kültürün,

belli bir kurumsal ilişkinin niteliğini bildirirler; süreklilikIeri yoktur, bu yüz-

den zorunlu değillerdir, Tarihçiler, geçııişteki olayları, diinemsclleştirerek

ya da tarzlara ya da stillerc ayırarak kavramak istedikleri için, birbirini iz-

leyen benzer olayların gerçekte hep aynı eğilimlerin sonucu olarak oıtaya

çıkmış olabileccğini belirleme olanağına sahip değillerdir, Çünkü eğilimler

zaman içinde değişir, Bu yönüyle onlar belli bir dönemin ilgıleridirler ve

yalnızca o diinenı için bir aı,ılaı,ır taşırlar, Collingwood, bunu şöyle ifade cder:

Olgtıcu bir zihin bilimi clbelte tekbiçimliliklcr. yiıreleırmeler ortaya koyabi-

lecektir, aııa koyduğu yasalann, oJguların çıkarıldığı tarihsel dönem dışında

geçerli olacağının hiçbir garantisi olaınaz, Böyle bir bilim, içerisinde oluştuğu

tarihscl çağln birtakım karakteristik özelliklcrini genel bir biçimde betiınle-

mekten daha fhzlasıırı yapamaz, Daha biiyük bir olgu temcli bu!mak için eski

talilre, ]nodern antropolojiye güvenip daha geniş bir alana yayılarak bu sınırı

aşmaya kalkarsa, yine de hiçbir zaınan insanlIk tarihindeki birtaküm dönem

5 K. R. Poppeı ,,1g}, . s, l 15
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lerin genelleştirilmiş bir betiminden daha lhzlası olmayacaktır, Hiçbir zaman

tarihsel olmayan bir zihin biliıni olmayacaktıı6

Bundan da anlaşılacağı gibi, her türlü insan edimi doğal değil, tarihseldir.

Bu yalnızca, tarih biIimlerinin değil, doğa bilimlerinin de "bir tarih bağ-

laını içinde varolduğu. ve her zaman öyle varolmuş oldıığu ve varoluşu-

nun tarihsel daişünceye dayandığı"- anlamına gelmektedir, Öyleyse, benzer

ncdenlerden benzer sonuçların doğacağını beklenıenin, ya da en azından

geleceğe ilişkin kestirimlerdc bulunmanın, bir tarih soruştunnasının doğa-

sına uygun düşmediği açıktır, Tarihçilerin, tarihsel her olayın bir nedcninin

olduğunu ve tarihin de. bu aı,ılamda, düzenli bir neden sonuç ilişkisi içinde

geçmişin olaylarını ardarda düzenlemek işi olduğunu düşünmelcri ve ince-

lemelerini. "nedenlerin bir incclcmesi"8 olarak beiirlemcleri, her tarihsel

olay durumunun ofiaya çıküşınıı,ı sebeplerini kavramak ve eyleır,ılerin gc-

risindeki niyetleri açığa çıkannak içindir, Bu yönüylc, tarihçilik etkinliği,

daha çok amaçlı insan cylemlerine yönelen bir soü,uşturma manhğına sa-

hiptir, Amaçlı eyleıı-ıler, Windelband'ın, bilimleri özcllikleri bakımından

ayırırken vurguladığı gibi, gerçekliğin dcğişıneyen biçiıı,ıinin gcnel apo-

diktik yargılarla ya da evrensel doğa yasalarıyla açıklanınası gibi açıklan-

mazlar, Onlar tekildir, özeldit vc kcndi gerçekliklcri içinde anlaşılabilirler;

bir yasa biliminin değil, bir olay biliminin konusudurlar9 ve brı yüzden

dc, bir neden sonuç ilişkisine dayanmazlar Kaldı ki yukarıda, Popperci

açıklamalar çerçevesinde, genel geçer yasaların doğa biliünleri için de uy-

gulanabilirliğinin tarhşma konusu olduğu ifade edilmiştir, Çünkii doğanın

ınekanik işleyiş yasalarının olduğu varsayımı kanıtlanamaz, En azından

biz, sınırlı varlıklar olduğumuz için, evrenin her tarafında benzer yasaların

R.G Co]ling§,ood ( l9g0). 7ıü ih Td\oü,üürü. (çeV,) KurluluŞ Dinçcı istanbuI: Ara Yaylncı-

llk s. 224

R. C. Qıllingwood \1960). Thc lıleıü of Naır?. Ncw York: Oxlord Universily Press. s

l7,7

E,H-Carr(l972). Whoü is Hi\üor|,Ne\\ York:Alticd A. Kııoph. lnc,.s. l l3.

wilhelün windclband ( l9E0). "Hisüory and Natural Scieuce"_ (çev. cuy oakes). ,ryi!/o,,ü,

anıl Theon,, yol-.: l9, no: 2. ss. l74-175.
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geçerli olup olmadığını denetleyemeyiz. Bu yüzden olayIar arasında yasal

zorunluluk ilişkileri saptaınak, uzlaşımsaldır. Bunun nedeni tarihsel alanın

karmaşık doğasıdır. Tarihsel temsilcilerin bireysel ya da toplumsal cyleın-
lerine etkide bulunan etkenlcrin çeşitliliği, onlarün tümünü kapsayan bir ta-

rihsel nedensellik kuramı oluşturulmasını engeller. İnsan eylemleri içinde,

'ycniden oluşlar'ya da yinelenen akııılar vardır, ancak, bunların tarihteki

belirli evreIere bağlı olmaları olgusu, insan ctkinliğinc uygulanan bir doğa

yasası olmasını gercktiımez. Çünkü tarihsel veriler önceden belirlenırıiş
bir ön kabule göre seçilip toplanmışlardır, Tarihsel kaynaklar, içlerinde,
ancak kaydedilıneye değecek kadar ilginç olan olguları barınd ırı rlar, |0 Bu
nedenJe onlardan gcnel bir sonuç çıkarma olanağı yoktur. Hayden White,

tarihin geçmişte gerçek düzenlilikler bulma iddiasının insanları içinden çı-
kılmaz bir nedensellik ağı içine hapscttiğini vc onları günümüzde hareket

özgürlüğünden yoksun bıraktığını ileri sürer,]] Gerçekten de. bu yöndeki

çabalar tarihsel alana metalizik öngörtilerle bakıImasına ve gencl bir in-

sanlık idealinin ifhdesi olan kurgusal tarih tasalımlarının oltaya çıkmasüna
yol açmış ve bizi, bir gerçeklik sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Böylesi

bir tasarının tarihsel alan için olabilirliği yı,ktur, İşte bu yüzden. bilimsel
bclirlen imc ilerin savladığı anlaı,ı,ıda, doğrudan doğa yasalarına indirgene-

bilecek olgucu bir zjhin bilimi olanakJı dcğildir,

Oyleyse nasıl bir tarih bilgisi inşa etmek gerekmektedir_ Bu sorunun yanı-

tı yine on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren olgucu zihin biliminin
alternatifi olan yorumcu gelenek içindc vcrilmcyc çalışılmıştır Yorumcu

gelenek nesnel bir bilginin olanaklılığını kendisine stırun edinir, İnsan bi-

liıılerinin mantığü, doğada kendiliğinden verili halde olan nesnelerle değiI,

ancak taı,ıı tersine insana ilişkin olan, yani insan varlığının belli bir amaç

gözeterek ortaya koyduğu ürünlcrle ilgilenmeyi gerektirir Bundan dolayı

insan bilimcinin üzerinde çalışacağı alan nesnel bir gerçeklik alanı değildirl

]0 K. R. Popper (l989). s.2]l.
ll R,J Evans(l999).TtııihinSavunusu,|çcv.)UygurKocabaşoğlıı.Ankara:İıııgeKilabevi.

s. l44
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araştlrTnacl, malzemcsinin özneye/öznclcrc bağlı duruır]unu hesaba katarak

hareket etmek zoıundadır, Bir metni doğru anlamak, onu yorumlayan kişinin

Zamansal vc mek6nsal konumuyla onun hangi dünya görüşüne bağll olduğu

gibi özel durumları kapsayan geniş bir ilgi bağını işin içine katmayı gerek-

tirir, Bu durum, metni olduğu gibi okumayı oüladan kaldürlf ve okuyucuyu

yaratıcı bir sürecin içine sokar, İşle bu noktada ona yardıı,ı,ıcı olacak yöntem

"anlama"dır, Anlama, ııetnin ya da yapıtın içine işlemiş olan tinsel öğeleri,

diğer bir deyişle "|apülıü1 içine lerleştirilniş anlam içeriklerini"l] oılaya

çıkartma uğraşldır. Gcçııiş insan eylemleriylc bütün bütüne ilişkili olan bu

süreç, geçerliliğini tarihsel zemin üzerinde kazanır Dilthey'in bildirdiği gibi,

tarih bir yaşanınışlık dululnudur, yaşanmIşlıksa yalnüzca akılsal o]arak orta-

ya konulamaz. Dolayısıyla anlama da akılsal bir yöntcm dcğil, bir yaşama

deneyimi olarak ele a]ııııııalıdır,Ir "Yaşantı kategorisi, Dilthey için başlangıç-

tan beri kendi tin bilimleri kuramı için bir anahtardır."Ir

Dilthey için ön plana çıkalı aı,ılaı,ı,ıa. dolayısıyla da anlam göz önünde bu-

lundurulduğunda, düşünürün görüşlerinin Colnte'uı,l görüşlcriyle olan

larklılığı açık bir biçimde karşımıza çıkır,ıaktadır Daha çok olgular üze-

rinde duran Comtc. olguyla dcğeri birbiriyle bütünleştirmezken, Dilthey

yöneldiği nesncyi Zaten değerlerle bezenmiş bil bütünlük içinde görür,

Kendisine yönelinen nesne, l,ıangi tarihsel dönemin ürünüyse o döneme

ait tinselliğin izIeriylc donanmış olarak vardır. Şu durumda kendisini var

kılan tinsellik aı,ılaşılmaksızın hiçbir şeyin bilgisine erişilemez.L5 İşte nc-

densellik, tinselIiği dışladığı jçin kabul edilemez. Nedensellikle açıklanmış

bır dünya bizi, biz olmamızı sağlayan öğelerden uzak bir dünyaya götürür,

12 E RoIllacker ( l 99()) Tıırih,ıcIcilik Stırunl/. (çev.) Doğan ozleırı. istanbul: AraYayıncı-
lık. s 16

13 B. I]. Dellaloğlu lt998\. Tt4ılını.uılın l.ıı,l.n Ya7ılaınu,ı. İsıınhul. Ba!llanr Yayıncı
lık, s.48.

I4 J.Habennas(l996)."Di]lhev'inAnlaıİaKuralİl:tscnÖ.,derllgl \(,Dll\el ileıütl,n".(çcv.)
D,,gan 0zltın..U,ııılıül! H.üü,ü.,üeuüüA İııaııhul:PaııJignıa Yl}ıne!ı.,. lq0.

]5 D. ozle01(]986). (aillair !3iIinIeri|f Kiilıiir illig7tx/. isİaİhtll. R(,lnzl Kltabc\l.s.]l.
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Bu yüzden de açıklama yöntemi yetersizdir. Oysa anlamayla insan kendin-

den başkalaşmış bir dünyaya girırrek yerine tamamen kendini bulacağı bir

dünyaya adıınını atar. Bu düı]yaya yönelini, doğabiliıısel, açıklamacı bir

yöneliııı değil, sanatsal, anlaınacı bir yönelimdir,

On dokuzuncu ytizyıJın sonlarından itibaren, bağlamsaIcı bilgi anlayışı,

idealist gelenek içinde geniş bir zcmin bulı,ı,]uştur, Bu tartışıı,ıalar, özcllikle
İngiltere'de büyük bir yankı yaratınıştıı. Düşüncelerin, tasarümların ve so-

yutlanıaların, duyuınsal olan şcylerden daha teınel olduklarını kabul eden

idealistler için, gerçeklik, organik bir bütün olalak kabul edildiğinden, onu

kavramanın olanağı ytıktur, Bu yüzdcn ctkileşin,ıde olduğumuz şeyler gö-

rünüşlerden başka şeyler değillcrdir. Akıl, dünyanın kurucusudur; deney im

ise bir düşünceler ya da kavramalar dünyasına karşılık gelir. Onlarsız bu

dünyanın bilgisi açığa çıkmaz; dahası biIgisinin açığa çıkarılacağı bir dün-

yanın varlığı bile olaıı,ıaz, Bu anlamda bağlamsalcılar, veriIiher şeyin diğer

her şeyle ilişkili olduğu ve bir nesneyi anlamanın, o nesnenin yaratülış ve

gelişim bilgisini de anlamayı gerektirdiği fikrindcn hareket etn,ıişlerdir.]"

İlk kabultin anlamı şudur: Hiçbir şey kendi başına bilinebilir değildir; ken-

di kcndine kapalı hiçbir varlık, olgu ya da biıey'yoktur, Her varlık, başka

varlıklarla olan kendi gerekli ilişkisi açısından anlaşılabilir, Dahası onlar,

deneycilcr ve olgucular gibi, deneyim edinen 'ben'in dışında bir olgular ya

da ncsı,ıeler dünyası, diğer bir deyişle, akıldan bağımsız bir dünya olduğunu

kabul ctmczler. Bu yüzden 'gerçeklik', bir bilinçlilik haline karşılık gelir,|7

Bilinçlilik ise düşünceler dünyasına dayanarak oülaya çıkaı,ü bir anlamayı

gerektirir. Yani şeyler, üzerlerine düşünülen, haklarında yargıya varılan ve

böylelikle de bilginin konusu olan birer nesncyc dönüşürler. Bu yargı bizi,

gerçcklığin düşüncenin bir nesnesi olmayıp tersinc, dtişünce tarafündan ya-

raıldlğı fikrine götürür. Bu yüZden her düşünce, parçası olduğu bütünle

ı6 D, Boucher (2003). "Ceçmişi Yaratmak: ingiliz ideaIızıni ve Michael oakeshott'ln Tarih

Felsefesi"(çe!,)KüübilayAysevener.?ı,lİF.y'rr..ı.Ekl i\tanb!ıl ('cnl Ya) lnevi, s. l37.

17 D. Boucher..rtr}.. ss. l38 l39.
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ilişkisi içinde anlaşılabilir. Diğer bir deyişIe, tıim dıiş1.1nceler bütünle ilişki-
lidir; birbirlerinin içcrmcleridir. Burada Croce'nin "bir sözcük, içinde dü-

şünüldüğü, canIandırıldığı ve üretildiği tutumdan ayrı tutulduğunda artık

hiçbir anlam taşıınaz"l8 söZü, bu bilgi anlayışının niteliğini açıkça belirtir.

Bir olgu, kendi doğrııluğunu destekleyen başka olgular olmadan anlam-

lı olamaz. Bu ayı,ıı zamanda, bir önermenin kendi başına hiçbir doğruluk

değerinin olmadığı anlaı,ı,ıına da gelir; bir önerme, ancak bütünün parçası

olarak düşünüldüğü sürece doğruluk değeri kazanabilir. Joachim'in buna

verdıği ad "anlamlı bütün"dür.|"

Bağlaınsalcılar, bu anlamda, genel bakışların, belli bir olay durumu ya da

nesne ilişkisi üzerine "uygun kurgular ya da yapay soyu tIaınalar"r() olduğu-

nu kabul cderler. Aynı biçiıı-ıde, herhangi bir yargının doğru|uğunu da bir

dizgenin ya da bir yargısal btitünün parçası olarak anlaşıIabilirliğine bağ-

larlar; ilhdclcr vc nesneler arasındaki herhangi bir uygunluk doğruluğun

ölçütü değildir. Her yargı ya da oIgu, bir dizgenin sağJamış olduğu çerçeve
içinde bir yer edinir ve bunların doğrulukları bütünüyle cınları kapsayan

dızgenin uygunluğuna ve tutarlılığına bağlıdır, Sözgelimi Bradley. "teki]

olan gerçek değildir" der ve bunuı,ıla gerçekliğin, basit öğelerin, kendile-

rinden daha kuşatücı olan öğelere bağlı olduğunu ve aı,ıcak böyle anlaşıla-

bileceğini vurgulamak ister. Ona göre "düşünmek yargılarda bulunmaktır,

yargılarda brılunmak eleştirmektir; eleştirmeksc bir gcrçeklik ölçütünü

kullanınaktır."rI O nedenle her yargı koşu|ludur; diğer bir deyişle, doğru-

lukları kendi dışlarındaki şeylerle koşu lland ırı lmüştır: "Yargıııızın konusu

olan gerçeklik her zaman scçilmiş bir gcrçeklik oJduğundan, her yargı belli

bir gerçeklik ilişkisi içinde yapılan bir seçimi gerektirir."'' Bu bir bütün-

l8

l9

20

2l

22

B ('fuce (19l7), l,ogıC tüı ühe SIian.c ()/ ıhc Pure ConclPl'len (çev) Doııglas Ainslie
London.s ll2-1l]:aklaran David Boucher (200J). s. l40_

H. lL Joachim ( l9l4) The Naıııe of Trıııh. London: oxlbrd Uİiversity Press. s.66.

F. lL Bradlcy (1969).,4ppeıırıın«l anıl Reoliı,. oxlbrd: oxfbrd Univcrsity Press. s.236.

F. tL Bradley. Agy.. s. l20.

F. H. Bradley. Agy., s. 630.
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parça ilişkisidir, İf'ade edilen her gcrçeklik bir parçaya ilişkin olınakla bir-

likte onun doğruluğu bütünle olan ilişkisinde saptanabilir Çünkü "her yar-

gı bir nesne hakkında olmakla birlikte. nesnenin kendisi deneyimlendiği

kadarıyla gcrçekliğin türıü değildir."'l

Eğer biz kendi kendimize bil bütün haline geleınezsek, kendimizi daha

geniş bir bütünün parçası yapmak zorunda kalırız. Küçük bir topltıluğun

çelişmeler gösterdiği durumlarda daha büyük bir topluluğun diişüncesini

kavramak zorunluluğu vardır, Bıı yüzden, mutlak doğrulukla ilgilenmenin

tek yolu metafiziktir; bu yönüyle salt kuramsal bir etkinlık olan metafizik.

karşıınıza ilk ilkeleri ve sonul doğrulukları incelcme ve evreni bir bütün

olarak kavraıııa çabası olarak çıkar. Bu çabanın gerisinde, çokluğu bir bir-

lik içinde görme ve dizgeleştirme isteği yatmaktadır,2r

İkinci kabul oIan "bir ncsncyi anlaııak, o nesnenin yaratılış ve gclişiıı bil-

gisini de bilmek ye anlamaktır" görüşü, herhangi bir araştürmacınün, talih-

çinin ya da sanatçının, ilgilcndiği konu ya da nesneyle ilgili bir gcçmiş bil-

gisine sahip olmasını gerektirir, Bu, onların bir tarih bilincine sahip olması

anlamına gelir ki, bu durumda geçmişin biitün yapıtlarıyla organik bir bağ

kurabilirler. Bu bağlamda, Dilthcy'in aşağıdaki açıklaııası Bağlamsalcılar

tarafından da benimsenmiştir:

Iier biriııizin yaşaını. keııdi deriıı iJgileriııiz yöı,ıünde, ancak güzcl Saılatların,

edebiyalıı1, tarih ya7ın,ıcılığının ve biliınsel düşünınenin oluşturdıığu aııosi'er

içinde soluk alabilir, kendini geliştirebiIir vc şekillendirebilir; bundan dolayı,

farkında olsak da o]masak da tarihscl olarak koşu Ilanmı ştır,]5

Bu yargısıyla, insanın tarihsel bir varlık olduğunu ve onu anlamanın ve

bilmenin yolunun yine onun talihsell]ği içinde olanaklı olacağını vurgula-

23
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F. H. Bradley. Agy.. s. 630.

F H. Bradley.,tgr.. s. ,133.

w. Dilthey ( l999). H"/,]nneutik |c Tin BiliınIeü i. |ç.-y.\ D()ğan 0zlem. istanbnl: Paradig

ma Yayınlarl. s. 33.
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yan Dilthey. bilginin ve dolayısıyla yaşamın tarihselliğine dikkat çekmek-
tcdir. Bir şeyin olduğu hale nasıl gclmiş olduğu, onun gcçmiş hallerinde

nasıl olduğuntııı bilinmesini gerektirir. Bir bireyin geçmiş cylemlerinden,
başard ık larında n yola çıkarak, onun nasıl eyleyebileceğ in ın ve ı,ıe başara-

bileceğinin çerçevesini belirleı,ııek, ona ilişkin bütüncül bir bilgi oluşturma

beklentisinin srrnucudtır. Bu bütünlük beklcntisini en kapsamlı biçimde
tarih bilgisi içinde oluşturabiliriz. Bu yüzden tarih, idealistler tarafından,

bazı durtımlarda doğa biIimlcrintien daha iistün bir anlama kipi oIması ne-

deniyle daha övgüye değer bir alan olarak kabul cdilmiştir

Bradlcy, tleşllırl Turihin On kcıbıılleri adlı deneıı,ıesinde, tarihi geçnıişte
yapılınış edilıı,ıiş insan eyleıı,ıleri vc bunların ussal bir gelişme düzeneği
içiı,ıde araştırılıı,ıası olarak değerlendirmck yerine. tarihçiler tarallndan yü-

rt]tülcn bir etkinlik ya da bir düşüncc alaı,ıı olarak elc alır, Tarihsel bilgi
araştırılüp keşf-edilcn bir bilgi değildir; tersine. araştırılıp yaratılan bir bil-
gidir ve bu ytizden de bit bilgi biçin,ıi olarak tarih. doğa bilimlerinden ayırt

edilmelidir, Brı yeni tutum alış. heün olgucu yaklaşıından ve hem de tarihi

bir varlık a]anı olarak giireı,ı ve kcndine özgü işleyiş yasalarının saptan-

ıı,ıasını gerekli bulan idealist yaklaşımdan fhrklı bir yönelimi açığa çıkar-
müştır. Bulı,ıs, bunun iki öneınli sonuctı oldrıgunu bc]irtir: İlki, bjr tarihsel

bilgi kuramı oluşturmak doğrultusunda katkı sağlaınıştür; ikincisi de ger-

çeklik hakkındaki bütüncül bilginin ya da diğer bir dcyişle metafizik bil-
ginin, tarihsel bir bakış açısıyla sağ lanabileceğin i gözlcr önüne serıniştir,r('

Elbctte Bradley'in bu çabası, taıihsel bilginin ı,ıasıl olanaklı kılınacuğını
göstermek üzere olgucu ı,ııantlğa karşı sürdtirdüğü bir kavgadır ve buırun

sonunda tarihsel bakış açısıyla oluşturdtığu bir ınctafizik kurmlıştur. Col-
lingt,ood, İngiltere'de iik kcz di]e geten bu farklı yönelimi, "Kopernikçi
bir devrim"]l olaı,ak nitelemiştir,

26 R. M. Btırns (2()()6). "('tıllingıvood. t3radlc! and [{isıorical Kno§ letlge". H iııılrr onıt'I'hc-
.,/ı.,l5. Mav ]{]06. s. l79.

27 R.C. Cblling\\ood Il99l)_ Aüı 1uhh]ogüulr,ı.. Oxlirrd. Nc§ York: Clarendon Prcss. s.79.
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İngiltcre'deki idealist geleneğin tarihsel soruşturma mantığl, tekil olanın

bütünle ilişkisinc yönelerek, yukarıda vurgulandığı gibi, bir metafizik kur-

mak yolunda, tarihsel olay ya da olgularla ilgili bütünlüklü bir bilgi oluş-

tuımayı amaçlam;ştır. Bu amaç, "saf göIiinüşe" karşı "gerçekliği" bilme,

sonul doğruluklara ilişkin bir inceleııe ve evreni dağınık ve palça parça

değil de bir bütün olarak görmc girişimidir. idealist tilozofların ortak kay-

gısı olarak ortaya çıkan bu belirlcııe, bireyin yerini "parça" ve "bütün"

ilişkisi içinde kavramak, diğer bir deyişle, bütünsel ya da soyut olanün sü-

nırlı ve parçasal konuıılarını deneyimin son,ıut bütt]nselIiği içindc bağdaş-

tırmak olarak ortaya çıkar. Bu yüzden birey. içinde bulunduğu topluluktan

bağııısız olarak düşiinülcmez. O kendi başına bir varlık değildir. Böyle

bir birey, Bradley için ancak bir "soyutlaına"dır,]s Birey toplumun bir ürü-

nüdür. Onun ilgi ve hedefleri, içinde bulunduğtı toplumun özel ve gencl

ilgi ve hcdefleriyle belirlcnir, O, herhangi bir yaşam alanı içinde toplı.ıı,ı,ıu

yansıtan davranış örüntülerini kazanır ve eylemlcriyle bunları dışa vurur.

Bireyin toplum içindeki bu yeri, tekil ve tüı,ı,ıelin ilişkisini kurılıak iizere

İngiliz idealistlcrınin önemle üzerinde durdukları bir örnek oltışttürınuştur,

Ancak bu dcııek değildir ki topJuırrun ya da geleneğin. bireyi böylcsine

belirleıncsiııe vurgu yapınış olıı,ıalarına, insanlarıır özerk, tek başıııa ve

ılulııınsayan rarlıLlır olduğunu 1ıdsır görünmclcrine kurlın İngiliz İ.lc-

alistleri toplumsal belirleniınci filozoflardır. Hcr ı,ıe kadar bircyin tııplum

içinde varlık bulduğıınu vc gelenekten yararlandığını bildirseler de onrın.

aynı zamanda kendinc özgü düşünce, davranış ve eylcıılerle kendini ifade

etmc yol ve olanaklaı,ına sahip olduğunu da belirtirler, Kişi, her nc kadar.

gcleneğin genel kalıplarını içsellcştirse de kendi özgün biçemini geliştirme

ve karşılıklı etkileşiınle ayırt edici özellıkler kazanma olanağına sahiptir.

Bu anlaı,ı,ıda yaşam. l,ıerkesin kcndi seçenek vc olanaklarıyla biçimlendir-

diği bir anlam dünyası vc buna uygun tutuın alüşlar iılarak ortaya çıkar,

Ortak bir dil kullanılsa da sözlerinıiz bir şekilde kendine özgüdür; ortak bir

eylcın gerçekleştirilse de eylemlerimiz bir şekilde bize özgüdür, Kişinin

2Ii F. lL Bradlcy (l959\- Eıhiııl SıııJrı. oxfi)rd: C]a.eıldon Press. s l65
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kendi yaşam deneyimi, ilişkileri, ilgileri, niyetleri ve amaçlarl yine onun

kendi anlam dünyasının ve dolayısıyla da yaşantısının olanaklarünün sınır-
larını belirler, Bununla birlikte, bütüncül olarak baktığımızda, bu tckillik-
ler bir bütün olarak toplumun bir ifadesi olmaktadırlar. Yaşanl hali, bizim
kişiliğimize, kişisclliğimize bağlı olmakla birlikle, içinde bulunduğumuz
yaşama ortamından yükselir ve aynı oltam içinde yerıni bulur. Toplumsal
yijn olmaksüzün bir iladenin tek başüna hiçbir anlamı yoktur Bütün bunlar

da göstermektcdir ki idealist kuraıı,ıcılar için "anlama" "bağlam"la ilişki-
lidir ve tarihscl süreç de bağlaııısal ilişki içindc dile getirilen düşüncelerin

1aratılışının ı e gcIiiiminin bilgisini ıçcrir.

Bağ laıı,ısalc ılar, tarihçinin bağlamsal bir ilişkiler yumağı içindeki kendi
yaşantısüııın, tarlhsel olay vc olguların belirlenmesinde, onlar hakkında

karar verilırıesinde vc bu olay ve olguların başka olay vc olgularla ilişki-
sini kurarak onların tarihsel yerlcrinin saptanmasında bir dayanak noktası

olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarih. bu anlamda, kişinin kendi deneyi-
minden çıkarsadıkIarıı,ıın, olgularla ilgili olarak onun kendi bircyscl ya-

şantısından türettiği ve kcndisinin şiıı,ıdiki durumuyla bağlantılı yargıla-
rının ilhdcsi oln,ıaktadır ve btıııun tek anlamü şudur: gerçek olarak ya da

bir başka dcyişle, kendi evreniııizdcki bir öğe olarak sahip oldıığuınuz
olayları doğfulamak.]9 Bu yüzden, Bradley'e görc, ne zaman geçn,ıişteki

olayların varlıklarınü doğrulamak isteı,sek. bizim kendi yaşadığımız ve bil-
diğin,ıiz dünyadaki örneklerle bir benzeşim kurııak ve olayların etkilerini
göstermek durııııuı,ıda kalırız,'') Taril,ıçi. bu anJamda, tarih aracılığıyla kcn-

di durrımunu görebiIdiği cğitimli bir giiz edinnıekteılir. llgileııdiği kişilerin
nedcn öylc eyIediğini keşf'ctııcyi dilediğinde, onların ne düşündüklcri hak-

kında sorular srırarirk. o sorulara öngörtllen yanıtları, elde btılunabilecck
kanıta göndcıüIe yapıp, doğrulayarak ya da yanlışlayarak tarilrsel yöntemi

izleırıesi gcrckir. Dolayısıyla bağlamsalcılar için, tarih kendi kendisinin öl-

çütüdiirı gcçclliği kendi dışında bir şeye bağlı değildir; kendi ilkeleri ve

29
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kendi yöntemleriyle, düşüncenin özerk bir biçimidir. İlkelerı tarihsel tinin

yasalarından başka bir şey değildir; tarihsel tinse. kendisini tarihsel soruş-

turman ın işleyişi içinde yaratır.'l

Bundan da anlaşılacağı üzere. bağlamsalcılar, tarihsel bilginin. aklın geç-

mişte ne yaptığının bilgisi cılduğunu; dolayısıyla, nesnesinin salt bir nesne

olmayıp, tarihçinin. onu yenidcn yarattığü ve bunu yaparken de kcndini

bildiği bir düşünce etkinliğı olduğunu savunmuşlardır,

Tarihsel bilgi sorunu açısından yirır,ıinci yüzyılda tarih felset'esi çalışmala-
rı, bu tartışmaların yön verııesiyle, çoğunlııkla tarihçilerin bir tarih bilgisi

oluşturınak için kullandıkları malzemenin diığasına odaklanıı,ııştır Bunlar

bclge ve metindir, Bilginin temel kaynağı olarak belgelerden vc ııetjn-

lerden yararlaı,ıır,ıak zorunluluğu, ister istemez orada yazılaı,ılarıır aıılaır-ı-

larının nc kadar gerçekliğe karşılık geldiğini, şimdi okurken anlaşılanla-

rıı,ı geçmişte yapılırken anlaşılanlara ne kadar uyduğı.ınu da sorgulamayı

gerektirmektcdir. Bu zorunluluk. mctin çözümlemesi çalışmalarının ya-

yılmasıı,ıa ve anlam. anlama. siiylem, söylcmc, yorum ve yoruınlaıııa gibi

terinılerin neyi ifade ettikleri üzerinc bir düştinnre çabasıııa girişilınesine

yol açmıştlr, Metin çöZiimlcıncsin in tiznel yöniinün ortaya çıkardığı sorrın.

mctindeki anlamın ycnidcn ktırulı,ı,ıasına aracılık etmesi nedeniylc, ilstii ka-

palı da olsa. ncsnellikle ilgili etik bir sorı.ına yol açmasıdır. Teılıel kaygısı

nesııcllik olan bilimscl tı.ıtrıın alış. özellikle metin çözümlemelerindc gü-

vcnilir bilgiler oluşturulü,nası için belirli ilkelcr üzerjnden hareket ,.,tıııel i

gerek li giirıı,ıüşsc de. bir ırıetı,ıin niyetiniıı. bir ıııetnin yazarının niyetin in 1a

da bir metni okuyan ve yorumlayan kişinin niyetinin, metü,üin çözün.ılenıne-
sinde asıl amaca ulaşılıp ulaşılmıyacağını bir stırunsal haline getirmişttr,

3l R C ('olliııgıroot \l9L)0l. Tııı ih Tıııoıııııı, s. |11
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