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. ",JS.yi;iz!?l taİ'ihçtliği, dünya ,tarihipi hıris ~iyan teolojinin ,hakimiyetinden kurtarmış,
,tarilı.dQ.,~y~sınıb\l :yüzyıla öz ola!).bilgi m~todlapı Ha inc-elem~yegirişmiştir. Gerçi, bu yüz-
.JYılp.?,ll,öl}-ee;Renaissance'dave Humanisma, hrureketi iginde de tektek tarih olayları" birlikU
,pir, görÜŞ açısındap. ye yeni bir hayat ide~line gör~ tasvir edilmişti. Arıcak, bütün dünya
tarihinin ilahi bir plana göre tasarlanmasından vazgeçilerek dünyevi' manada açıklanması
denemesine ilk defa 1B. yüzyılda ve bir Fransız düşünürü tarafından girişildi. Bununla'
.~ '; ,~L• 'i, .'.-:" . • '. " - ~ .

"'t»tlikte; son yüzyılların başlıca dUşünce çığırlarını inceliyen bir yazar, Friedrich Meinecke
.L1B;,;yifzy~iı~,'Kıfi.sikve, Romantik Düşü'nceleri Hakkınd~" adlı bir konf.eransında, 1B. yüz-
'i-ilt~Ü.ıgfı~gİile 19. yüzyılda ortaya ç~kan modernt~rihçi:lik arasındaki ayrılığa dokumi-
{O: "''{ •• ':, ,'~ :. ~ ,ıo." '" .: . , . . - .
'rak~"bii' Iki"'tarih 'anlayışı arasındakifarkın. "Kopernikus'dan öncekiastronomik sistemle.
;' -::~ i ~ • "1;' '''' - i . '.'. '. _ _ ' . .• • '

'~opernikus sistem~ arasın.daki ayrılık kadar önemli olduğunu" ileri sürer (1).
"'L'~"'~A';.r.:d '.':- ....":.' . . '." ... ..
.:. :;;cGe~çe~t~•.,Meinecke'nin ,bu: diişüncelerini ,bir~z -mübalagah bulma~ yerinde olur. "Çü~kü,
.Aütı,x,a ta~ıhini yenizamanlara öz olan ilim nıetüdları. ile inceley,erek , açıklıyan 1B, yÜzyıl
••. .!..:l. _ •• 5 ••. _:' :.~ __ . __ •.. . • . . , . •. , . . >

.,tarj1:ıya,zarlığı"modern tarihçiliğin üzerindegelişec,eği bir manevi alan, bir ilk dayanak
~'pi;;~Ş,:,:hatta içt.~niçe onu desteklemiş ve hazırlamıştır, 'Bu~unla birlikte, 1B. yüzyıl tarih-
,çiıiğ(il~.~od~r~ tarih'çii"ik arasında gene de derin ve Önemıi ayrİlıklar vardır. Bu ayrılık-
:l~~, herş~yden"önce, tarihin bir m:anevi ilim olmasındimileri geÜr. Çünkü manevi ilimler-
. ıle takibedilen metodlar, düiıy~ görüşleri ve hayat anlayışları ile ilgilidir. Manevi ilimlet',
: tabi~t iimi,~ibi tek ye' ke~in bir metodla belirlenmemişlerdir.Manevi ilimIerde takibedilen
'~et~dlai:ın'~ç~klanması, ilkin bu metodlara hakim olan dünya görüşlerin'in kavranmasına
~~,~~ıid;r:,.1.ş.' yüzyı},t,arihçiliği ile 19. y.lizy~ida ortaya çıkan modern tarih görüşÜ arasındaki
'ayrılık; 'her nd yüzyİla Mkim olan felsefi' düşünceler: ye ana görüşler, her iki yüzyılın dün-
''y~'gÖrüşü' ~~ ha~at aniayışı arasındaki ayrılıktIl'. J " , , :

_ .• ..' ,'.1"-"'.' .-..' .' ~ .. '., "

-ıi -:1B.'yiizyılin,tarilianlayışı, bu yüzyıla öz olan dÜ~üıiceçığırı v,ebu çığırın'bağ1ıolduğu
.,dUn.yagörüşü ye hayat anlayışı ile beliflenk 1B. yüzyıla hakim olan çığır, Aydınlanma çı-
1 tı~ıdı?,. Aydınlanma, bu yüzyıldaki düşünce çığırımn kendine taktı ğı isimdir. Temelçizgi
Llerini R.Z sonra,.belirtec.eğimiz buçı'ğırışekillendiren düşünceler, bu deVl'in bütün manevi ba.
;,;şarılarır,1.,beli,rler. 18. YÜZ'.fıltarih yazarlığı da,. dünya tarihini, bu çığra hakim olan dü-
. :şiinceler aÇısından incelemiş ve tarih olaylarını bu çığırın' hakim ,temayi,ilüu.e göre değer-
,;;le!ld~mı-iş,.ve güzeıHemişt}r.Aydmlanma kavramı, biri asıl ve dar, öteki i,se geniş olİnak
jiz,~pef)ki~an~aJ!lda)iull~n~lal:ıilir. :~sıl ve dar anlaip,.{ia.,kiAydınlanma, 1B. yüzyılı kaplıYM
.J~@,~ülj!ç,e:;çığ~ı::ıdı!,;:Geniş :anlam~~~iAydınlanmais~:, u~;~~iyetle, .i,:nsan, düşüncesinin Re-

-"., -~., . . ..

.::ıı:ais~nce'da:nb~ıi iizeri.q,den gittiğigeHşnıe gidişidir. 1B. _yüzyılı, kaplıyan. asıl anlamdaki
q~Ycl1!11a!1!!1~,'çığır-lj'bir' i:ıa~ıma~,g:e:rıişaI1lamQaki:~ydınıfmmanm" ;15. yü6yıldanberi insan
düşünc,esinde olagelen değişikliklerin spnucud1j.r.1Ş.:yüzyıl Aydınl;:ı.nması,Renaissa~~e:daıı"

.il::ıer:L.h~:r,ç?şithaskıdan kMrtulan insan,aklınm,autonimisine kavuşmaılı ve k~nqiaklnJ,ı hiç
~"~;~"-'':'.,~<._-':. ."'.:', ..'.' .,.',' . , .

"h): Fri~a:ricıiM'eirtecke. Vöm d~şçhtc*tHch,~nSinn und: Voıiı Sinn ~er Geschichte.,
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bir otorite tanımadan kendi başına kullanın'ası .sonucundaelde .edilen başarıların ve birbiri
ardı sıra ortaya çıkan ilmi buluşların bir meyvesidir. İnsan düşüncesindeki bu hamleli.ba-
şarıyı hazırlıyari ekonomik-ve sosyal olaylar, he~k.esce'bilinir. İlkin, yeni .bir s()syar~ktıvve-
tin, burjuva sınıfının ortaya çıkması, bu sınıfın endüstri ve ticaret işlerindek:i~başarısi,bu
dünyaya yönelmiş olan ve herşeyden önce, bu dünya ile ilgili bulunan' yenibii' hayat' düze~
ninin kurulm~sıdır. İmdi, bu yeni hayat düzeni içinde ahlak ve siyasetle ilgili yeni bir litte-
ratür ortaya çİkmıştır. Hür düşünceli yeni bir yazarlar sınıfının .eseri olaıi bu litterlitül',
bu dünya ile ilgili olan yeni bir dünya görüşünün ve yeni bir hayat anlayışınin temelini at-
mıştıl'.

Son olarak, hıristiyan dininkendinde vekilisede bazı değişiklikler olmuş, bu değişik •
. likler sonucunda, kilisenin birliği bozulmuş ve Papanın mutlak otoritesi sarsılmıştı. Luther,
kilise kurumunu, insan ruhunun Tanrı'ya açılan yolu uzerinde bir engelolarak gÖrmüş Ve
bu engeli yıkmaya çalışmıştı. Böylece, o zaıliana kadar dil uzatılaınıyankilise doğmaltın
da tenkid edildi.

1 "
Bundan l;ıöyle, autonomisini kazanan insan aklı, gerçek dünyaya ayak bastı. İlkin,

sanat ve edebiyatta kendisini gösteren Renaİssance hareketi, şimdi, denemeye dayanan bill-
gilerin yeniden canlandırılmasiyle tamamlandı. Astronomide, mekanikte, fizikte antik .çJ~-
ğın ortaya atmış olduğu teoriler, yeni baştan ele alınarak ilerletilIney.e başlandı. Bu devrin
dünya görüşünün daya~dığı temel prensibi meydana getiren en önemli buluş, . Gallilei'nin
ortaya koymuş olduğu mekaniktir. Bu suretle, tabiattaki gerçek illiyet kavramınm temeıı()~
ri atılmış ve tabiat olgularını matematik formüllerleaçıklamak imkanı .elde edilmişti.
Kepler, bu yollardan giderek kendi kanunlarını buldu. Nihaye.t Newton, ünlü çekim kanunu
ile kendinden önceki iki büyük bilginin buluşlarını, hem tamamlamış, hem de birleştirrnjiş
oldu. Çunkü bundan böyle, yer yüzü ile ilgili olan düşmekanunu ile gök yüzündeki geze-
ğenlerin bağlı olduğu kanun.un bir ve aynı kanundan yani, çekim kanunundan başka bir şey
olmadığı meydana çıktı. Bu suretle, bütün ortaçağboyunca inanıldığı gibi, yer y~zü ile
göz yüz;ü arasında bir mahiyet ayrı1ığı olmadığı; tabiatın her yanda, bir v.e aynı tabiatol-
duğu, bu hir ve aynı tabiata da bir ve aynı tabiat kanununun hakim olduğu düşünce:::i

yerleşti. İnsan duşün.cesinin müspet ilimler alanında başarılı adımlarla, böyle bir teviye
ilerlemesi, ayrı ayrı memleketlerdeki araştırıcıların, aynı esaslar üzerinde ve aynı metod.
larla çalışarak tabiat ilimierinde birbirine bağlı ve düzenli bir ilerleme meydana getirmelıe-
ri, insan aklının, birliği ve aynıhğı inancını dogurdu. İnsan aklı, ner.ede olursa olsun, ay-
nı metodlarla ve aynı esaslar üzerinde çalışarak aynı sonuçlara varabiliyordu.Şu halde, iıı-
. san aklı, ayrı ayrı kültür ulusları arasındı;!, bir birlik kuran. tek bir kuvvettL Bundan'böy-
le, insan aklının, değişmeyen, her vakit ve ller yerde aynı olan birkuvvet olduğu a.nlayışı
. yerleşti. Bu anlayış, ilk defa antik çağda ortaya atılmış olan .eski' bir doktriİile de tamaım
tamamına uzlaşıyordu. Bu' eski doktrin, Sto~lılar atrafından. kurulmuş olan tabii hukük
doktrini idi. Stoalılar, insan tabiatının değişmezliğine inanıyor, insan tabiatındaki budeğlş-

mezliğin, insan tabiatındaki bu süreklilik vedireşmenin de, herşeyden önce, insari aklinda.
kendisini gösterdiğini kabul ediyorlardı. Böylece, onlara göre akıl; 'her yerde ve her vakit
aynı olan. bir 'kuvvetti. Bu, zaman üstüsonsuz. -akıl, zaman üstu bir takım -sonsu.z"ha:kikat~
lerİn özellikle, öncesiz ve sonsuz bir tabii hukuk kavramınınkaynağı idi.' lmdi, 'bu'es'k-i.
,doktrin, ta.biat ilminin ilerlemesinden doğan y,eni akıl anlayışı ile de büsbütün "kuvvetıenip
desteklenerek yeni zamanlar için yeni bir ideoloji oldu.

Yeni zamanların bilgi ideali ile antik tabii hukuk doktrini arasında ilk ilgiyi Hollandalı
fIu~o Grotiuş kurgu; Ga,li!~i,mısıl matemÇLti1çt~tı;ı-1:)ia,tilminin, temellerini attı ise; .Hugo

..
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-Grotius da öylece, başlı' başına,yelnız 'kendi .kendinde ve kendi özünde gerçekleşen 1:Jirta-
bii hukukkavramının yerleşmesi içinça1ıştı. 18. yüzyıl düşünürleri, böylece, ne Tanrı ve
nedeinsan iradesine bağlı olmıyan, öncesiz ve sonsuz bir şekilde geçerliği olan ve yanlız •
akıl yoluyla kavranabilen bir tabii hukuk anlayışınabağlan.dılar. İnsan aklında kaynağıııı ..
bulan bu kavram, ahlak eylemlerini ve topluluk düzenini belirliyen bir prensip olarak gözö-
nünde tutuluyor ve tarihin gidişi de bu pren sip açısından incelenip değ.erlendirilmek iste.
niyordu.

18. yUzyıl Aydınla~ma çığrı ilkin İngiltere'de doğdu. Bununia birlikte, bu düşünc;~
.çığl'ına en kesin ve en baskın formunukazandırarak onu taçlandırmak Fransız kültürün\~
nasip oldu. İngiliz Aydınlanma çığrının maddi dünyayı kavramak için Qrtaya koyduğu bil.
gi prensiplerini Fransız Aydınlanması, Manevi d'iinyaya, tarih alanına da uyguladı. İngiliı~
Aydınlanma hareketi, Locke ve Newton'un düşünce ve görüşleri içinde şekillenmişti. Bu ha ..
reket, ilkin rationaliat Avrupa felsefesiiıe, özellikle, Descartes felsefesine karşıgirişilen, bil-
kalem çatışması ile başlamıştı. Lock,e'un, Descartes felsefesine .karşı giriştiği bu kalem ça..
tışması, ilkin, Deseartes tarafından ortaya aülan doğuştan kavramlara yöneliyoı:, insan

.zihninde, her denemeden ön,ce, apaçık bir şekilde mevcut olan ve her sağlam bilginin teme.,
lini meydanagetiren doğuştan kavramların varlığını reddederek, her çeşit bilginin tek
kaynağının tecrübe olduğunu Heri sürüyordu. Locke'un, zihnimizdeki kavramların, duyularla
elde edilen deneme verilerinin birbirine bağlanmasından meydana geldiğini ileri süren gö.,

. rüşü, Newton'un, yalmz deneme ve gözl,em sonuncunda elde edilmiş olan şeyleri doğrula-
'yan bilgi prensipleri ile de desteklenerek kuvvet kazandı. NeMan'a göre, gerçek bilginin
üç ,kaynağı vardı: Deneme v,e gözlemle, ölçü, hesap~ Tabii olgular .hakkındaki her bilgi, il-

. kin k.esin,bir gözleme dayanmalı, :sonra da ölçü ve hesaplarla yorumlanarak kanunları bu-
.lunmalı idi.

Newton'un düş~nceleri ve tabiat felsefesi VoUaire yoluyla Fransa'ya aktarıldı., Vol-
taire, Newton'un. bilgi prensiplerini herkesin anlayabileceği bir şekilde yorumlayıp yaydı-
ğı "Eements da le Philosophie de Newton" adlıeserinin ikinci bölümünde "Fizik, madde-
nin duyularla .elde edilen verilerinden kalkarak, düşünce ile, çekim gibi yeni sıfatlarını keş-
fetmektir" diyer,ek 18. yüzyılın bilgi anlayışını en, açık bir şekilde belirtmiş oldu. Bundan
böyle, gözlem ve düş'Ün~e, her çeşit bilginin meydana gelmesini sağlayaniki kaynak' ola-
rak gözönünde tutuldu. Manevi ilimler alanı ve tarih dünyası da bu bilgi anlayışına göre

. işlendi. Tabiat ü'zerinde deneme v,e gözlemler de bulunup, sonra elde ettiği sonuçlarıölçü
ve hesaplarla formülleyen insan aklı, nasıl ta biatttaki kanunluIuğu gündım güne daha iyi
anlayıp, tabiata günden güne daha fazla hükmedebiliyorsa, aynı yollardan giderek, insan-
lık dünyasına hakim olan ,kariunluluğu da bulabilecek ve tarihin akışını belirleyen prensibi
tesbit ,edecekti. Bu suretle, tabiat dünyasında olduğıı gibi, tarih dünyasındaki olayların de-
ğişikliğine ",e çokluğuna da kanun yoluyla hakim olunabilecek, tarih dünyasındaki olayla-
rın bütün değişikliği ve çeşitliliği bir kaç umumi prensibe götürülerek basitleştirilmiş ola-
caktı.

Aydınlanma tatihçiliği, Voltaire'le birlikte, gelişmesinin tepe noktasınaulaştı. Vol-
taii'e, bütün Aydınlık çağı tarih yazarlarının ardından' gideceği ana proğramı çizdi. Vol-
taire'indüşün,ce dünyası, Aydınlanma çığrı içinde oluşan manevi temayüllerle besJ.endi.
Ama o, bütün bu temayülleri, açık bir şuura yliks,eltmeyi, rationel formüller içinde düz"en-

-lemeyi bildi. Voltaire, dünya tarihini birlikli birgörüş açısından incelemeyi' deneyenilk
'd'Üşünür oldu. Gerçi, VoUaire'den önce de, bi rlikli bir ide ile ilgili olan 'umumi tarihler
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..yazılmışu.' Ama; bütün .bü tarihlere hıdstiyaİıhgtn 'ikili' prensibi hakimdL ':Voita:~re;;:d.\iny1ı.
:otarihİnl dÜhyevileştirdi ve yenibilgi metodları ile açıklamayidenedi; ,:::< :::::; .::-:':!H:

Ci;, "Essai sur les Moe~rs et l'esp~itdes Nations" adl,ı 'tarihi aı:aştirmasınd~;'~': t;~i~;in
.~kışih{Ne~i:.ön'un ç~kim~~ıiun~:ij.e riziaştır~p yeni b~r ş~kiİde'fo~~üUedi~it,a:bii,h~~li~
.aöktrinine' göre cl~ğefle~dirir. 'AkÜ~,'her' yerde v.e'her 'vakit ıiynı':olduğu~aini:ı:~a'n"bu~e~ki
.'d~~t~in'-:Voltaire' de Newtöri;u~ .iN~ttira est 'semper ~on~on~\'düşün~esi' ile' ~~aştırıl{;'.
Gerçekte, bu devirde "Natur" tabiat kavramı, hem maeldi varlığı, h,em de manevi'~a~iı~ı

c~çi~,ea.lan, hütün bilgi şubelerini ',kU;şatanUmumi bir kayram olarak gözönünde tı,ltıiliır. Bu
:,gün, biz,. fÜz;ik,tabiat dünyasfile insanlığın yarattıgı ,maneVidü'nyayı birbirinden ay.ırı~'Qr
.ve' bü iki ayrı' ajanı in:ce1E;yenilifnleri,~tabiat ilimIeri ve manevi ilimler olarakıki ay-rıprol}.
::leİıl..gurupuhalin,debirbirine'karşı koyuyor uz. Halbuki bu devirde, 'tabiatka:vtamİHe; hem

, .fizik -tabiatınkEindisi, hem de insaıilıgin' manevıhayatinın v,erimi oıimkurum" veöluşumlal'
',ifade edilir. Tarihle tabi af birbirinden ayrımıyan bir butun, birbirHkolara:k gözörilinde' tutli-
.lur;Voltaire, Essai sur les Mreurs'ün sonunda "Bu araştırmadan çıkan sonuç, insan tarbı-
,atı -ile ıçten'iİgiH olan her şeyin',' dUnyanın ne yanında olursa olsun birbirine benzediğidlD',
,der.."'Ahşkaİ1lıkla ilgili ölan şeylerbirbirinden ayrıdırlar v,e eğeraralarında bir benzeyiş
::'9'arsa~bıi'rastgeledir." Alışkanlık -dünyaya değ işiklikler saçar. Buna 'karşılık, 'tabiat' dünyada
:-bir,'birlik kurar. Tabiai,' her y'anda,a~ :ço.kdeğişmeyen: prensipler', ortaya koyar. Bu suretie
'esas'lier vakit aynidİr. Xma,kültUr, çeşitli sOnuçlar 'meydana çıkarır:' Imdi, insan: 'tab'iah
-,da/fizik tabIat gibi, ,hervakit, ve "her yerde ayılı:oJunca; tabiat'bilginin 'ödeviile tarihçi-
::niriödevi ara,sında'birayrilik' bu1tıl1İİ1aması.' gerekir 'Tarihci, ilkin, tarih olgularırini ' özü
",He,-ka]juğuiıu;' daha 'doğrusu, 'tarihtesürekli ve zorunlu 'olanolaylarla, :rastgeleve'süreksıZ
.<>lanôlg-ulari birbirinden ayırm:asıiIi bilmelidi r. Bundan' sonia; ,tarihd de"tıpkı~:tabiatb-ilgi.
ni gibi, tarih olay.larını gözleyecek ve çözümley,ecek, tarih olaylarını birbirinıe :bağla;Ya~
p'a~ı, bu olayların nedenlerini bu}mayaçalışacaktıl'. Böylece, tarih, dünyaı:;ınlIl deği~ikliği

-"'e)çokluğu içinde saklı bulunan'kanunubulmayıkeİıdin.e hedef edinecekÜr.çü~kÜ; insan.'
. )ık '~ünyasında da. değişmıyen, h~r'zaman ~ynık~laiıve yeni baştan:orta;açıkan bi~ ~'~~~:
mevcuttuı'.

:"" İnsantabiatİnıli hııd'egişmiyen,sürekliözü, yalnız; bilgisizlikten, kurtulmuş ve", ilıÜ.
,',rlısla:rda.n t.emizlenmiş olanınS'an ,aklında kendisini gösterir. Akıl, in,<;an1ığın,temel, kuvyeti
(,olarak, per 'yanaa.ve her' .vakit aynıdır. Voltaire, Essaİ s'ur les Mcieuı's'de 'tarihin, şimh
!'gidişini belirley-~nesaskuvvetin akılolduğunu belirtmeye çalışır. Burada; 'aklın tarih için-
; dekLgidişi,zamair ül:1tündeki bir kuvvetin zaman içindeki görünüşü ve açılışı olarak. göz-
.ön-ü-nde.:tutülur. "

" Voıtaire~bueserinde ta!iht,en~n~eki çağlarelan da, söz :eder.,Hememhemen.q,ay~;~.~a,'bir
'h,hş.t &:U:re~ilk in,sanlarırl, iık kUltUr devrin,e ~laşabilmeleri için oldukça uzun bir~de'vriİıgeç,-
-'ı~tşQlmıısiger~ktrğL düşü~c~~iiıf ~ri~;a aia~ .B.ilgisizlik. ~eı{~rariiık içinde ~aş~ya'iı buin~aiı-
'lard~, ak'ılaaJ:ia: açi1ı~i~ifş~~m'işti;. 'B:uakıl ~ncesi 'd'e;~ede:in5a~lar' da 'tıpkı '~h~yv.a~i~f,__• ,__,1

gibi içgüdüye bağlıdırlar. Tabiat, bu devrede insanlara da kendileri için. faydalı qlan bilgi,-
-lıiri iÇgüdü yoluyla' fısıldar. Ama, ak1İbirkere 'gelişen' V'3 :ilk kültür :devresine"erişen ins2,-
, İlilı,buıigan',so:ijrakJbütüri"başıitılari; 'kel1divarlığının.şuumııaeren aklınıııc biİ~ ,v,erisitlIir.
.113üManböyle,tilti-hteki bütÜn d~ğişriıe'Ve ;hareketleri':SonsuiiakıUa, <çok ,kere:,::-din.taa~s-ıı-
-.biHillan':.döğ'an~b6şjnanlar;ön' yargılar arasındak~ nükadelenin.bir 'ifadesiair :'Akıl, bU',bbş
:,ji1a:nl!!l'a.karşı;~her:vakit<. ,,'~'moral~':,Pı'imsipleri •ile~savitşir;:Tarih'de, "Volta1re'iu'gerı;ektEtn
'beğendiğI çağlar ve"ı;!evrrler vardiı:-"'Bu,:&iviflerde,a,hl'ak -geli~miştii:. Güzel sanatlar'geli~-
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'riıiı;ıtir; Ania, bu ilerleme ve- geıiı;ıme:devreİerFniİı'ardıı"1dan,yeM 'başta:iı~difı'taassti1::i~nuİıve
'ı'nÜsamahasızlığınhı h8.kimol~dı:iğiıbır -barbar'lık: ~devr'igelir, B&ylecejdün,yathrihi akıa: :ti¥--
gun olan ve akla aykırı olaıi deViilere ayrılarakdeğerie'ndirilir .. Bununlabirlikte, 'tadııÜı
umumi gidişi içinde, a'kıl:karanIik devirierder'astıanaİi' bUi;Uneiıgeileriaşarak, bütüri dIreri.
'melere' karşı koyarak zaman, içindeki gelişme ve açılmasını tamaml~r. Bundan dolayı, umumi
dünya tarihi, aynı' zamanda ,bir ilerleme tarihidir de.

Voıütire'iiı ta,rih' görüşüne'bir bakıma 'kesin bir "moransm"h8.kh~di~. Tarihiı"1akı~ı
içiride akıl, çokker,e, moral prensipleri ola'nikhelirir.Aykırı inaİive boş dü~ünceleİ'i'y(iiie:-
rek ilerlemeyi s~ğlayan' da bu 'moral ptensiplerldii-. Voltaire'in "'Le PhÜosophe~İgno~atıe'
adlı f:elsefe kitabının' ana tezi de "ins~n1ık toplultlğun'urt 'sürekli1(ğın1' s~ğlayacak tek güdtf..
nUn alnİ olduğ~,' aklın ise' 'adalet k~vraminın' kiynağı oldu~udur. ""Nasıl nil:'geom:,ettlm:ev~
cuts~, öylece bir' ahlak da me.Jcutt~;."'GÖrenek ve g~lenekl~riiı :çeşftiiıiği~e 've d~ğişiıüiif ..
ğine şaşmaz' v,esürekli bir ~hlak Kanunu 'ha,kimdir. ,Voltaire,'bfi r.oktada Ta~rı:ka'V;a:~iiı~
ve doğuştan kavramlara da haşvurur: 'TaJrı, 'bUtÜn irisa:nİaru:ıy;üreğine'ıiaksizi~k: yapİriil-

• _. • •• . •• • - •••. '." •• ~ ", ". " ".' • , ,-c' "0' .,- ~~ •.•. r._: -, !)-••••.•- •

maktan ibaret olan ayııı ahlak toh~munu serpmiştk Ahlak ,kavramı apriori: b.ir k,avram(lır.
Bu kavram, insan zihninde elbette b~şlan.gıçtan iiibar~n hazır v~ ~{;i1rlU:1Jirşekild,e'~gy;.
cut değildir. 0, insan zihnin in geÜşme~iniiı ancak belli bir devresihci~ kendini gödte~it.
Voltaire, bu noktada o kadar "beğendiği ve "sage" .diye adlandırdığı Locke'a da karşı ge-
lir (2). Ahlak alanında da hiç ,bir II priori' ,kavram kabul etmediğinden dolayı!" Löcke'u
tenkid eder. "İnsan zihninde; hiç,bir doğciştan"'in.nee" 'kavramın, hiç bir doğuştan "innee;'
'ahlak' kaziyesinin Dulunmadığı dÜşüncesinde "LOc,ke" la bii'liğim. Aina, bu d:üıiya:nın'ço-
etikları olan bizler, eğer' sakallı olarak 'doğmadıksa, bundan 'günün birinde' 'sakal1aiıniıyaca-
ğımız 'sonucu mu çıkar? HiÇ bir insan doğar doğmaz' yürümez. Ama, ikiayakla doğçı,nher-
kes, günün birinde yürüyecektir; Böylece, hiçbir şahıs,da doğarken Mil olmak gerekti-. ,- '.

ği düşüncesini birlikte getirmez. Ama,' Tanrı insanlarınorganlarını o şekilde düzenlemiştir
ki gürrün birinde hepsi bu gerçeğeuyarlar" (3).,",

. Voltaire, bu alanda Locke'~ b'ırakır ve Newt~n'a.bağlanır. Na~ıl Ç~kin;,k~hu~~' bUtüh
yıldızlar ve bütün cisimler dünyasında aynı ş,ekilde tesir'ediyorsa, ahlakla bilgili oıiın 'bir
ana prensip de, bizce bilinen bütÜTI,uluslarda :v~bü'tü~ insanlarda ayn~ şekilde tesir '~det.
Akıl, iki kere ikinin dört olduğun~ ne kadar ,kesiti ola.rakhilirse, ahlaklailgili' Olan'bu an'~
pre~ib'i de aynı derecede kesin oıamk lJiİi,r. "Traitede'M:etaphysique;:: adlı kita:1:)niınIX.
bölumünde, "iyilik ve kötülük üzerine olan çoğu kurallar, her ne ~kadar giyUen elbi~eıJr
ve konuşulan dil kadar değişikse de,ba~aöyle; geliyor ki,gen:,e de, cilinyan~n he~ yanıİıd~,
'bütlin. in~anların üzerinde, uyuşacakları tabii. 'kanunlar mevcuttur. Şüphe~iz T~nrı insanla~a
"işte size kanunları veriyorum bunlara gÖre hareket. edin" dememiştir.' Ama, fn.sanlara
karşı' da, öteki hayvanlara karşı davrandığı gibi 'davranmış, anlaranasıl ~rtaklaş~' çalışfp
ke~dilerinibeslemelerini sağlay~cak k~vveÜi' bir içgü"dü v'erdiy~e:insariıarada hİç:'bi; zıi-

. ' man a:yrıia~ıyacakları' birtakım d'uygtıiar ~er~iştir;' Bu duygular, 'in.sa~hk t6pluru~tin:uh
.öncesiz 'bağları ~e 'iİk' kanunlarıdır.;' Bunilin dOl~Yı;:'yeryÜztiİıde'aiiıiki:ri vkrh~ı ;Tanithin
'varlığını da isbat :edeiı:bir olgudur. Ahlakkavrıım~, ayri:ayh"d~irlerde:ve:iytl ~yt;'Uİ'~s-.
larda:' çeşitli şekild,e':YOl:'u~ianmış oİabilIf.":Ama; iiak'.:v'e'hiikS~ill.k"kaVrgrtıııirindan;fu:eYd~-
n.a gelen özU'her' vakit ayni' kah~.:'im<ii,~'e~~r :bI>Yle'is'e:~y~nIliayiiii~ıh'ı ~'ak~lcİ~'bJııi~': i~li

. bir' ahlak 'kanun u her: vakit mevclit :oia:gelıfti~lse, 'tarihteki: akl!'i ay.J{iTıolan'devirler, toplu-
:luk ciçindekibütü'Ii:, didışmeler nedeii :Qi:y,esoİ'tıtıib-iIir~Voltıüre, :büria' kar'şıltk/ "Aşırr~-iste.k

(2) Le PhiIosophe İgnorant (Contre Locke).
(3) Oeuvr. Bd. 50 S. 138.
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.ve .tutkularıu, .sarhoşluğun coşkunluğu. içinue: .akıl. ~ayıhedHeceğinden bir çok ha~sıdı~ııır
işleniLebilir..Ama sarhoşlu~ geçince., a~ıl yeni baştan geri. gelir ve bence insanh~ toplulu-
ğunu sürdüren te~ güdü budur." (4). cevabılUverir. Şu halde tarihin gidişini belirleyen
ve ilerlemeyi sağlayan esas güdü ihtiraslarla bulamnarmış olan akıldır

Voıtaire, dünya tarihi ile ilgili başlıca ar aşhrması olan yukarda sömnü ettiğimiz Essai
sur les Moeurs et L'esprit des Notions'ifa, en çok insanlık küıtÜrünün ilerleyişini gözönün-
de tutar~ Bir devrin, bir ulusun.yahut herhaİi.gi.bir tarih olayımn kendine öz olan yapısına
"esprit" bazı kere. de '~geni" der,.İşte umumi .kültür tarihi, ayrı ayrı uluslara. ait olan es-
prit'lerin' bağlantıları ve um~i tıirihplfmı içindekigelişme gidişIeri ile ilgilenil'. Bu umu-
mi ,tarih, böylece, insanlık esprit.'sininilerleme .tarihidir. Voltaire, ilerlemeden sonsuz bir
hoşnuUuk duyar. Tarihin bir- ilerlem.e olduğu ve kendisinin İ!iinde yaşadl'ğı devI'in de ta-
rihteki bütün devirlerden daha üstün olduğu görüşünü savunur .(Siecle de Louis XIV)
Vo1taire, ~erleme kavramının her vakitateşli bir koruyucusudur. Bu bakımdan o, gerek
kendi devrinde gerek kendinden sonraki nesil üzerinde derin tesirler uyandırmıştır. Nite-
kim, Condorce~'nin "Esquisse d'un Tableau historique des Progl'es de Vesprit Humaİn"
adlı eseri asımda tamamiyle, Voıtaire'in prensiplerine dayanan, Voltaire'in dÜşüncelerinin
daha ileri götürülmesinden meydana gelmiş olan bir eserdir.

Tarih felsefesisözUnü ilk 'defa kullanan dÜşünUr de gene Voltaire olmuştur. Bugün
'biz;:tarih felsefesideyince, 'dünya:tarihi içinde olupbiten şeylerin varhk formlarının,
karlalilarının, Yfihut"kategorial" düzenlerinin açıklaiunası denemesini anlarız. Halbuki,
Voltaire'in bu terimden anladığı" mana; tarihin bir filosof gibi incelenip içinden
.faydalı: bilgilerin meydana çıkarılmasidır. Voltaire için, tarihten çıkarılacak faydalı bilgiler,
.18. yÜzyıl Aydmlanmasının gerçekleşmesini sağlayan bilgilerdir. Bu suretle Voltaire, ta-
.tih yoluyla Aydınlanmayı tanıt.mak, yahut yenilik dü~manlarını ilkin tarih yoluylahazirla-
-mak ve yumuşatmak istemiştir. Şu halde tarih, başlı başına bir hedef değil, tersine, bir
vasıta, insanlığın Aydınlan.masına yardım eden, insan düşüncesinin gelişmesi için gerekli
olan bir vasıta idi. Gerçekte, bütün Fransız Aydınlanma kültürü, tarihi bu anlamda kav-
ramış, bu ilmi, yalnız insanlığın eğitim ve öğretimi için bir vasıta olarak gözönünde tut-
muştur.Nitekim, Aydınlamnanmb'Üyü-k söZlüğü olan ansiklopedinin, "redaktörü" ve en yet-
kili sözcüsü D'alembert de, ansikl0p'edinin. bilgi" planını" açıklarken, tarihin ödevini bu an-
lamda belirler. "Bilge kişi, dünya sahnesi Üstündeki insanları, tanık yahut aktör o~arak
gözönünde tutar. O, manevi dünyayı da, tıpkı fizik dÜnya gibi, ön yargılara kapılmadan
inceler. Yazarların anlattıkları olayları, tıpkı tabiat olaylarında olduğu gibi sakınarak göz-
den"geçirir. Gerçek tarih olaylarını, muhtemelolanlardan ve muhtemeli de hayali olandan .
.ayıran en ince ayrıntıların farkına varır. Sanıimiyetle kinin, şüphe ile taassubun çeşitli ifa.,
del,erini tanır. Tanığın sahip olmak zorunda olduğu otorite ile tanıklıktaki kuvyet derece ..
sini, olayın niteliğine göre belirtir. Bu saglam ve güvenli kurallarla aydınlanan bilge kişi,
birlikte yaşadığı insanları daha iyi tanımak için geçmişte yaşayanları inceler. Okuyucula ..
rm. ÇQğuiçin can sıkıntısının dindirilmesine yarayan tarih, .filosof için insanlığın manevı

• alandaki, ahlak alanındaki. sınama ve denemelerindenkazanılmış bir.koleksion,udur- Eu-kQ"
ıciksion, yalnız. bilge kişilerineseri .olsaydu daha kısa ve .daha eksiksiz .olurdu. Ama, .ne
.~a<iar eksik d~ olsa,.g,en,e i~~n için faydalı öğütler ve' bilgilerle doludur" (5).

, .Böylece, Aydınlanma, geçmişe' döndüğü, g~çmişi in.celediği 'vakit, geçmişin ,k'endini de-
iili geçmiş yoluyla geleceği ve şiındiki zaınanı anlamak istiyordu .. Gerek VQlta:ire, gerej,{

. '

(4) Le Philosophe İgnorant Chap. XXXVI.
(5) Oev,res de D'Alembert, l. Partie, Paris 1821: S. 127.
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öteki Aydınlanmacılar, tarihi, Aydınlanma kültur idealinIn üzerine dayanabileceği biı
destek. 'olarak gözön'iinde tutuyorlar ve tarihi araştırıiralarını her vakit b~ plana. göre dü.
zeıılıeyodardı." Aydınlanmacılar, tarih' devirlerili}, yalnrı içinde 'yaşanılan devri hazırlamak
bakımından gördü'kIeri göreve göre değ;erlendiriyorıal'dı ..Onhı;ragöre, tarihteki bütün öte'ki
devirler, içindeyaşamlan devre ulaşmak için"!\şıtan btrel' ~ışama:ktı.Kendisinden sonraki" dev~
ri hazırlayan ve her devir de, tarih sahnesindeki görevini tamamlamış sayrlryordu. 18: yüzyıl
Fransız" Aydınlanma tarihciliği, bütün dünyatal'ihine kendi a~ısından yahut başka
bir deyimle 18. yüzyıl Fransız kültürü" açısındanb"akar, "Ve bütün kültür
çevreIerini, kendi görüşüne ve kendi 'ölçüs'iinegöre kavrar. Bu yazden, ,kendiölçüsü di•
şında kalan tarih olaylarınınderinliklerinevaramaz. BütUn bu tarih kurUni' ve oluşum.
larının kendilerine' öz olan, ~nlam' ve değ,erlerini gözönünde tutmaz. Onları kendi oluş ve

~. '-
kendi akışları içinde kavramak .kaygusunadüşmeden,yalmz umumi tarih .pla,nmdaki akıl
ölçusüne göre değerlendiril'. Böylece, bütün tarih olaylarınıaklın tenkidci süzgeclnden
geçirir. Gerektiği vakit, en kutsal sayılan tarih .kuruml&rını bile hırpalamaktan çekinmez.
Taassup ve müsamahasızlıklamücadeleyi de kendisi için başlıca amaç bilir.

18. yüzyılın diğer bir Andılanmacı düşün ürü olan Montesquieu, uzun tarihi araştırma-
lar sonucunda meydanagetirdiği "Esprit des Lois" ında, kanun kaVramını bir hukukçu
olarak 'belirlerken, insanlık 'dünyasını da '.fizik' tabiatın bir bölümu olarak gözönünde tutan
Aydınlanmacıdünya görüşünelen kalkal' ve "K'an:ınılar, olguların tabiatından çıkan zorun-
lu münasebetlerdir" der (6). Şu halele, tabiatta olduğu kadar toplulukta, fizik dünyada ol.;.
duğu kadarmanevi danyada da, bir "Nature des Choses" vardır. Bundan dolayı, Montes.
quieu, tarih olaylarını, tıpkı tabiat olayları üzerinde çalışan bir tabiat araştırıClsı gibi in-
c,el.er.İnsanlık dünyası ile ilgili olayları belÜ bir kaç prensIp ve ipotezle açıklamayı dener.
Nitekim, bütün devlet anayasalarınıüç şekle irca ederek açıklayan sınıflaması meşhurdur,
"Lettres Persanes" larında ,adalet 'kavramında n, "unrappOl't de convenance" olara'k 'söz eder.
Moııtesquieu'ya göre bu kavramın. hiç bir irade eylemI ile"değiştirHemiyecek olan, matema-
tik gibi objektif bir yapısı vardır. 'Bu kavram, İster insan, ister Tanrı, ister melek tarafın.
dan algılansın, her vakit, kendikendinin aynı olarak kalır. "Çtin,kü" Tanrı'nın kendisi de
kendi kanununa b'ağlıdır." Tanrı'nın kendisi de adaletin öncesiz normlarına boyun eğmek,
adaleti algıladığı andan, itibaren adil Cılmak :zorundadır. Böylece Montesquieu'ya göre, ne
Tanrı buyruğundan çıkan, ne de bu dünya He ilgilikuvvet ve irade gücUne bağli olan ön-
.cesiz bir hak ve hukU:k,prensibi mevcuttur '(.7~.ln~san"iradesInden, hattaTanrının kendi-
sinden bağınsızolan bu :öncesizadalet -kavra1J1ı,'İnsanaklında kendisini 'göstermekte, in-
sati aklı, bu öncesiz ve -sonsuz mahiyet prensihi 1leortaklaşmaktadır. Şu halde, akıl, fazile-
tin ve insanlık hürriyetinin dekaynağıdır. Nitekim, taii1ı:teki:b'üyü'k :a.evir}.er,insan aklının
eseri olan, insan aklının hakim olduğu devirlerdir. "Sur la Grandeur et la Decadence dea
Romaing" adlı eserinde Montesquieu; 'aklın üstimlüğüne inanır, topluluğun gidişini ve ta-
rihin, akışını bu saf akılda kaynağınıbulandeğişmez hukuk normlarının' belirlediğini ka •
bul eder. İnsan aklının koyduğu bir kanun', ta'Tihte bİr devir yaratır ve büyük t'esirler bıra.
kır. Roma'nın ululuğu ve siyasettekiUstünlüğü, Roma kanounlarındaki siyasi hürriyetii'I
bir sonucudur. 'Esprit des Lois" da da insan aklı, her ulusun hayat kuvvetinin gelişmesine
en elverişliolan prensipleri seçen, çok kere iklimin ye yeryüzüşartlarının. 'kötu tesiile-
rini ortadan kaldırmaya yarayacak kaideler ortay:a koyan bir ,kuvvet olamk gözönünde.tu~
tulur. Akıl, insanların ve devil'lerin aşırı tutku VP isteklerini sonsuz bir şekilde dizginIer-.

(6) E,spirit des Lois, 1. Kitap, 1. Bölüm.
(7) LettresLXIXXII.
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Montesquieu, bir devrtn, bir ulusun,aş~rı tutku ye isteklerini, hareketli, ateşli birata, aklı
i~~:,bJ~ati. k,ulıanaİl s~yari'y~ b~iıieti~.)~öyie~~.~~rÜ;t~:,bi~,:yandan aklın' kuvveti ile ihti~~s~
i~pn:kuvy~tWn:biriikte tesir:~tt;iğiiıeiş~r~t" ~tn{iş"Ötey~ndan, -zaIr;an"UstÜ gegerliği ~lan
~~!'i~~~~~~d~ ?i~ylariil gidişin;e ,h&ki~,'~iduğuiıU"belirtmi~ ol~~.:ş~,h~lde; tarih dünyasında
g~,{<~rıigC~Yan"'ka:n,iinlar,'"aklın, -iı9;P1lari4ir:':Bıınla~:4a- fizık, dünyaya hakim olan kanunlar
"'/o',e .,',.:,.u,,, _.";;.' .•.. ".."'" •. .-- .,-- .. ,,; .. ,..•...... '.' '," ""'--, '. • .

¥,ıı,c;la:reşasl~,v~değişın~zdirler..c:' ... ":'. 1 •. ,

'.';~\~öyi~~e, 18., yü'zyıiı~'dÜş~'~;e gi~işi.~ücerre,t" bir" kavram olan. tab,ii hukuk prensibine
~l~t~lkıy~j)~ğlanir~D;,Aiamber.t,',insan"~ki; ile -ifiili .5~~~sii ve 's~ns~ıJ bir ahlakıri ~ariığı~
lJ.•I..:.;. .::. .(.:::._.~.,.J',.'. -",'( .. _.~:...~... .:'.~..~.. ' "'_~;:"'" .,i ~.•..;t_~ .._ •. '. ~.-~' '~-,. ..,.

nı. saY,l!-nu,r.A'J;lsikl(jpedininikinci._"red~ktörü'.', olan Did,rot da Voltaire gibi yalnız insan ak-
...~_ 1,,: ;, " '. ,_~',.. ~ :c •. -~ ,., " ;., ......•. -. ~ -~ ....•. '~ . ~-< ••••• - •• • '. -,

lında kendisini gösteren öncesiz ve sonsuz hir. hak ,veadalet kavramından hareket eder ...
,~,\~!':.':_;..'-'.~, . ., .... "',~'"...~ ,..'~ ....._'.. ,: " ~ '.-. ' :' ... .-._' ,".? '.,', ... ' ,.
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c':. Dünya tariliüü"ilk,.defa ..dünya yüzün.eindiren' 18.. yllzyıl;tarih yazarlığı," olayların gi-
cı1işinita:biiıiiıkuk prertsibine. bağlamakla,;'l;:ı.dü;üünyasimgene belli. bir plana göre 'açtk-
~m.ış:tJr~~'1.8.yüzyıl, dünya. tarihin.d'e,-helli bir plan ve 'bir mana göstermeye girişmiş ve. bu:
bakımda-n, .:eskLtarih felsef,esi .sist.emlerinin' gittiği, yoıcran' gitmiştir, Hıristiyanlıkdüşün..
cesinin tesiri altında gelişen. e~}dtarihfelsefesi' "sis~emleri" insanlık dünyasında, bütün
uluslar içinortaklaşa olan ve gittikçe ilerliY.3ıi,bir, ila.hi terbiyenin gerçekleşmekte olduğunu
v~;"Ö-u:siırene' hir' . Tanrıd~vieh Mki~iyelinedoiru gidn'diğini kabul ederler. Saint

~~g:~s'ti~t~~~~nC:ia:n~~a:~ıdr~'çizili~Boss~~t'ye:k~d~~' deva~'~den b~litte~atür 'içinde, tarih
'4il~yş.ği,)~er-'~akÜ':;'iİihi .bi~: ide .~~k;~ı~d~n .~~jia:hibir, ır;:on.oi~jiplanına' göre~çıklanı~ll~-
tir~~(Ü;18.yÜzyıl, g.erçi,diiny~ tarihi~i ilahi,bir. ideye yahut ilahi bir kronoloji planına
b~ğlamaktan'yaigeçıniştir~' A~~, tarih ,dünyasını,'ge~e de uın~i bir kavrama baği~mak-
iiin ~Vebe1li:tıi'r ;ki~noloJi planina g9re açı'kLtm~~tan'.k~rtuiamamıştır. Böylece, Aydmıi:m~
riı:ıiç'iğrı :f~rih yazarlıgı da tıpkıke~disinden önceki teolojik tarih felsefesi sistemleri . gibi
~çıkta~'açiğ~ bIr ~'koI1str.üksi6n"adüşmii,ş,tÜi', Bu :yjizd'en,canlı tarih materyalini kendi ta,:'
.-.:;j~..n:.:~.,_ ,.ı-.. . .~,' - .... '.' .:.. ~.' , ,\ .. . ..'

i?ii,g~lişmesi içinde göı;önüİ1de tutamamış ve .b.azı zorlamalaragirişmiştir. Tarihteki dina ..
n:ı1:l"mfmekanizı.ne-d5ndUrmüş, tarih1n' y~ratı c~kuvvetlerini bi~ takım formiiller içine hap--
setmekistemiştir. "4.nciı1d):ö'lwesizbii- hak v~ ~'hlak'kavra-r:ıinvrıvarl~ğına inıu,n bütü~ bu lit-
, :' ':,., ~ ' ':' . " '-", ." ..' " - ..., "

t~r'-ati,ır"wn.tarihin bundan 8on-rliki'rielişmesi üzerinde"çok önemli ve devir değÜjtirici tesirleri
brrri'ii:ıtur.:"Tiıbiıhukuk d-oictri~ıı)bu devrin: si~a~ı ve sosyal re/ormları)-ahldkı yenilikler,i
i~ik'llig.iığv~'bir'kaj/nak" ölmuş) A~~iikan' bey annam~sini ve"Fransız de~rimi'ni hazırlay~n
in~a;;'veyurddd,ş hukuku ~niayışı '18. y"üz~'d! Aydiiııanma çığrı içinde gelişmiştir. ,' ..
<~{~;","\,,:,1 -, ._" -:,~~.~,.;'. ,.',' :'.',;"-:- : ..: ~ ....•. ~.;: ,'" ... ';,' ,o ••

. :j.:,,::-~U ¥4:~xı~:sonıın~a b,uçığ!rf,~.rt~k~,~lgun~lltı:nun en yükş~!<- derecesine ulaşmış ve tarih

.a.l~IAd.alt~--ö<i~~in~_~.e;ı.manı}!l;ı;rı,ış..gibi9jI'.,A~ıa;,day:anll.-If,.her alandar tarihde, felsefede, sa-
~t:v~edebiyattaı a;klın ~ın.ırları ile'çevr.elenmiş:qlanbuktlltür içinde, zevke; haya:le v,e duy-
~H¥~; :YE;r,v~renyeniJ)ir,_ d\inya gö~'iİşü,ye hayat ,anlayışı belirı;ııeye başlamıştır. Gerçekte,
Aydı.n1a-nmakültürüne, karşıilk, reaksiyon, A-ydınlanıD;akültüriİ1J,ün kendi içinden, daha,
:;,..'..:-.:.. • _~" .' ' . .- ". J " . , .~' ~. "c ,",.. -. .' .

tabijJıukuk göı:üşü,nebağlı olan ve Aydınlanma metodlarına göre çalışan Aydınlanmacı dü~
ştinÜr!~~a;~sind~ri.y'a:pıımi.ş.t;r".'M:eselaAvrupa' lnt~si dışmd~, İngiliz Ayd~nlanmacılarında,n
• ı..•/,t ;.: "'.•.. '. ~ .. . ~_._ ,... " J'. , , •

bJrisi .Olan Daviq. Rume, ilk .defa olarak, tarihin gidişinde makul bir plan aramaktan vaz~
ge'çmiş ve, dikkatt!1i tarth süreciJlink~n.disine'.ç~:virmiştir. Rume, tariht.zki . oluşun, ardı
~r~~{keşiım~y~n degişü~Ü:kle~infarkına ~arı~ış' ~e. bu oluş içinde insan aklının da değişip
:';.'ı:.e-:',-~-L, ~" : ...'~~.. "_': ~.~ '" ":,": '. -,). i.' i' ..' . ", -. ,-

~0!iş~igi1]i'göI'IIl;üştÜr.Bu s,uretle, insan aldmı~ değişmediği, her vakit aynı kaldl'ğı sanısı
.ond~"kuvYE:~~nikay.betrn~~t'ir.. S~nra Hu,ı.ne, Ayd~nia~ma'nın akla dayandırıp akıl yoluyla
~ç'ık}a~~~ı,$tit~~,kurfı~ ve Qlıiş:ırp.l:arı~~-~e~~e.tin"iı~inıkıtn, dinin kö~ündeakıldan çok içgüdü
ve duyguların rolü olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan Montesquieu da "Espirit des Lois" nın. a:na düşün.cesini meydana getiren

<O.
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@İş:!l:fitr.elatJ.yisJ!lİneAydınla!1ID~yı l,l.şın:Jşııowant~sme yehistorisme giden köpr\iy\İ k¥r.~:
muştur. İnsan cinsinin esas itibariyle değişmediğine, her vakit ve her yerc;le.aynı kaldığına

• - ,- . ~ ->'" ,". ~ ."' "." ,.-' -~.

inana,n 4ydı'IlI.anma Için, aklın ort;ı.yakoyduğ.u bir ;kanunun, her vakit ve her yerde aynı şe-
kI~~ige~~t1iğr oi~lt~ıgereki~ ..HalbukiMont~sqiı,ielı:y~ göre, her'-ıiıus?il !fundiM öz bir:';Espi-
rİtg;~~e'r.al" .i'-yardır ..Bı( bir. qI~ıin içihd~yaş~d;'ğJm~kıi)ııfi;'ö~ilikle iklim' ve yer -yüZÜ
~~~ç~~ı.€i.b.:~~~l:i!le .toprağ~h: nitel.i~iiiin: ~n~a ~:d~n~!1,ge~e~ek.'\:e'g~r:neklerin, 'l?~lü'sözi~r~'~
önemlfolaylaİ'da:n .alınan ö'riuikleriIi, ortaklaş il tesirlerinden örül'l.ipmeydan'::ıçİkarılmış' bir
aiu~:ruhudur:: Uluslar ara~ıiıdaki' ~yrılık:bu -ayrl'~yrİ, f"a,ktÖder,intesirve' birbirleriyle"-:-....,.. " ~", ~', .. " -. ." '. - . -, . " , : .. . - . -:. ".. '. . . . '. . '. -.' .

bagdaşma tarzlarından meydana g.elir."Kanunlarıii ruhu" kanunla bu' çeşitli faktörler -araJ
sıNaii'rli~v~U:t~labil~cek türlümünasebetlerin ifadesidir.'Kanunkoyulurken,lıer şeyden 'Öll~

cEi/:bir. 'ulusUn,:'.'Espirlt general'" inin gözönün de'tutulması.' g.erektiğiniHeri. süren 'Montes~
~~u:i'eü;.hı:ı.suretleher ulusun ferdi bir kariikteri öldug'iına~işaret etmiş ~lur:Ferrliy-et .(indl~
Qidüaılter kavramı ise moderntarihçillğin;tenıel:ka-vramhirından biridir.'

.;".'ı8. ~üiyılı~, A~dınıanmacı 'dÜşüiıürlerindenJ. J. Rorisaea~_d~ bir yandan akl~' dayan~ı~
id~albif'devletin nasıl kurulacağıni t!:ı.mda:- Aydınlanma metodlarına göre"işıeyerek''ta.'ğvir
~d~~ke~. (Co~tf~t Soçilal) . öte yandan, iki m~şh,Ur :"İ>iscour" ~daki radikal küli:Ür-ten~
~idleri ile_Aydınl~~inanın ilerlemeden duyduğu hoşnUtl~k ve k~ndinekarşı beslediği~üv:e~
duYgusunu satsar. Rousseau, insan ruhu ile tabiat arasında da YEmiuygunluklar arayarak -Ve
kendf';'ıihunu açarak '(Confessions) yeni bir'; çı:~rııiyamRomaİıtis~in önderliğiniyapar.:
t.~-~ -,;.1,. • ."

;- Moder~ tarihcilik, yeni ,bir İnsan anlayışma dayanan bu yeni çığır,yani ~omantisni
~zerinde çiçekl~nip.geliş~i ..Şu~da .esas, insanı' ,Aydı~ia:nmanın kabul ettiği.gibi"yaln~.zcb~ı:
akıl yaratığı olarak değil, içgüdüleri, aşıfı istek ve,tutuklafı ile bir birlik, bir bütü!l olaı;:ıı,k
gözö~linde tutmaktıi-'.Rôriıantism, 'ilkin insan ruhuna, insan' 'ruhunun şuurlu olmıyan de.
~lıiÜkleİ'ine yÖnelii:. İnsa~ '~uhunun derinliklerinde daha keşfedll~e~'iş sırlı -ala~ia~ vard;/
İ~sa1ı,r~hu, sırlı m'ıkn~tı~!i kuvvetl~rin kaynağidır.Renaissanc~ için nasıl :tabiat bii" ~iı;
iili'y~:~';~~mantism için, d~i~san rUhu öyle bir ~ıt'olmüştu~. ,Roİl!antik yazad~f; riiliı~rı'hi~
'a~rii~likler'indekl; i~rati~nel. ki.iv~etıe~i dinlem~k, iç hayaNaı'ınıaçriıak,ruhlariİiin 'd'eriıilik~
i~flııden geİen duygu ve tutkuları ort'aya dökmek istiyorlardı. Bli suretle, .romantik <:ıgir
i'~1.nde:y~zg,rl~rınkendi ruhlarını açıp iç hay atların.ıortaya' döktükleri l!rik bir edebiyat
'~eti~i .ortay:~ çıktı. B~, ferdi görünü'ş!erin iç yüzlerinin açıklanması ve ferdiyet'kavraniı~ıri
g.iı?;lıı:-kaz~ıini'~sıyol~ndabir ilk basamaktı. Tarihi yeni biişekilde a:nla~a,k, tarih dütıyası-
hin' '~~;ç'eı<iigini:kavrayıp oİıı,ı~ derinliklerine d~imak 'içi~, .ilkin, ins~ ruhutı~" tariım~k;
ir~an'ruiı~nı;n de~i~ıfkledıie dalmak gerekliy di. Bu baknhdlih' modern, tariheilik Roni~n:
lisme~"gerçekten çok şey borçludur. ..,"~-.

Aydınlanmanın olduğu gibi, Romaritismi İl' ilk kÖkleri'de: İngiltere'debelirdi ve Aydİn-
lı!-nmagibi ROmantism de İngilt.ere'den. Avrupaltıtasına yayıldı. Ancak, bu sefer bu. hare~
~~iti, taçlandır~~k .~yrı bir 'Avrupa ulusuna,' Almanlara' nasip . 61du. Aydınla~ma.' nasıl
ıt~~iısa'c;J.a.enolgun ve en baskın formunu bulduYı!a, Romantism de, Almanya'da idesinepp-
"~YgUnformunu buİdu ve bu çığır, so~unda'Hi?torisme doğr~ gelişti. .. ,. , ,,'.

. ';.' ,Aydınlanma kültürü bir akıl kültütü. idi. Akıl,pnı.ır:': içın, biricik ,bilgi yolu idi: Gerçek
!ve-doğruhilgi ise ancak şuurun aydin alanıiida 'yer alanbir bilgi idi. Romantism', . aklı!,!
k:arşısına_~akıldan'daha .derin birbilgi organı :olarak gördüğü' estetik sezgiyi' koydu.: Bl)',
g~rçeJ~liği"bütiin>zenginHği ye bütün canlılığı ile.,k;:;ı:v.raYan.bir:s,ezgi idİ; R6mantism,:aezgi
YO.lııYl,ş:-:gıırçeği:nöıünü 've formunu doğrudan, 'doğİ'uyayaşıı.mak,-gerçeğ~,m.ümkün Qlduğı.ı
.ı~ad~rYJ;lklaşmak,.onu, .içten duyup. onunla özdeş; oJİlla:k'iatiyqrchı.Romantisme için ..getçelt
.bilgt, !mıı-f..ı)Jtın9an, , şUUfun k;:ıranh,klarmQaıi ve' derinliklerinden çıkan 1?i1gi4di..Roman~



Hsm, asımda, felsefeden .çok .edebiyata yakın bir.çığırdıve bu anlayışın özünilide en iyi

şa:ir.J.er'dile -getirmişti. .

- Römantisİn~ 19.'yUzyılda ortaya çiktı. BüyüzyıI. bir tarih yüzyılı, yeni birdevir ya-
ratan -bUyük t~rih olaylarının ortaya çıktığı yUzyıiclı.Bmidan dolayı, Romantiklerin al8.ka-
sıtariiıeyöneldi. Romantism, tarihle' çokyakın,dan ve çok içten ilgil.endi. İlkin, insan ru-
h~na dalmak, insan ruhu~un derinliklerinden kopup gelen en saklı duyguları ve ~rrationel

kuvvetleri kavramak isteyen bu çığır, şimdi, ruhun bu karanlık kuvvetleri : yoluyla tarih
dünyasının derinliklerine dalmayı denedi. Tarihin karanlıkları içine !/lömüZenolayları, ken-
di' ruh kuvvetl~r.i?ıin yardı'mıyla yeniden canıandırmak, kendi benZiğini unutup bu geçmig-
teki o~guyu 'Y,eniden yaşamakJ istedi. Artık, aydınlık .çağının ileri 8Ürtdüğü.gibi, insanlı-
ğın her yerde ve he; vakiit aynı olduğ~ i1U~nılmıyorq,u.Tarih, rationel bir plan(ı göre; .dtüz
bir çizgi istikametinde geligen bir ilerleyig değildi. RomanHsm, tarihi, her anı başlı başınıı,
bir özellik ve orijinalli.kle dolu sonsuz bir gelişme, sonsuz bir oluş olarak arilayordu. Tarih ..

deki olayların, çağların her biri kendi içinekapalı birer "individualite" idiler. Bunun için,
tekrarlanam.azlardı. Bunlardan her birinin, kendi özellikleri içinde ele alınıp incelenmesi
gerekiyordu: Romantik çığır, Aydınlanma gib.i tarihten prağrnatik anlamda faydalanmay"l,
tarihi insan cinsinin eğitim{ için,bir alet olarak kıulZanmayıdüşünmuyordu. Tarihin amac),.
nı .k~ndi içindeJtari~e karşı .duyu~ansevginın kendimde buluyor,j,u.Roma:ntik çığır, başlan-
gıçta bütwnlüğüyle insanlık tarihine, özellikle Orta-çağa ve antik devre ,yönelmigti. Ama,
sonra bu ilginin 'sınırları yavaş yavaş .daraldı. Alman romantikleri sonradan yalnız kendi
ulusları ve kendigeçmişleri ile ilgilenmeye başladilar. Bu, sonraki Romanttk nesil, kem'!i
varlıklarının özünü, kendi geçmişlerind.e temellenmiş görüyor, aynı soydan ve aynı kandan
gelmiş bir topluluk içinde, her yeni düzenin, geçmiş'in derinliklerinden, gelenek ve görenek'-
lerin köklülüğü içinden çıkartılmasınıistiyorlardı. Her ulusun ~bug';inkü devri, geçmiş de-
virlerdeki gelişme3inin bir son~cu idi. Her ıilusun kendine öz olan karakterini, bu ulusun
iç hayatından; kökünden doğan yaratıcı kuvvetler, inançlar, gelenekler, uzun yıllar boyunca. .-

örüp ~eydana çıkarmakta idi.-Bundan dolayı,tarihcinin ödevi) pedagojik bakımdan f£ıy-
dal~ola1}~ir örnek kolek~iyonu meydana geti/rmek değ.il, tersine bir uluswn hayatına içiten
içe tesir ede.nsaklı kuvvetleriortaya çıkıxT'Tiwkve ıtlusun' m.anevı1vayatı'Yhab'UJnagöre bir
düzen verilmesine yardım etmekti. Bir ulusun bütün kurumları', bu ulusa içten içe tesir eden
yaratıcı küvvetlerin bir eseri idi. Bundan dolayı, bir topluluk içindeki her kurum, ancak en

,_' "lo

eski deyirlecrekadar uzanankökler-inden incelenmek suretiyle kavran~labiHrdL Eoma-ntik-
ler, topluluk,la ilgili her kurum ve oluşumun, verilen her matery.alin köklerine kadar git-
rt}Jekve 0'111(1, tesir ede-norgamik prensibi bulmak istiyorlardı.

-İşte bu anlayış, romantismin ardından kendini gösteren historik mektebinana düşün-
. , - . .

cesi oldu. Historik mektep, hem romantismin. p.em de idealist sistemlerin tesiri aıtında g~-
Tişti. Bu mektep, Napolion istilasını veAlm~nya'nın kurtuluş savaşlarını doğrudan doğru.
ya yahut da ardındanyaşamış olan birg.enç neslin kurmuş olduğu bir mektepti. Humboldt,
;Win.ckelmann, Jacob Grimm, Savigny gibi ma.nevi ilimlerinayr.ı ayrıdatlarında çalışan bil-
ginler, -historik şuurugeliştirdner ve manevi hayatın bütllnalanlarına .uy.guladılar.Bundan
böyle, mesela hukuk gibi, siyasi bilimler gibi sistematık yahut teorik 'bilgilerin <historik
nıetodla ..incaleı'unesi istenildLCarl von Savign,y, bir ulusla ilgili olan hukuk sisteminin, bu
u~usun manevi. varlığında, bu ulusun ruhunda "volksgeist" köklendiğini ileri sürüyor.du.
;Hukuk, _"bir kanun koyucunun iradesiyle değil, saklıdan ,saklıya tesir eden iç kuvvetlE}ry.o-
luy:la kurulur" _diyordu. Her ulusun hukuku, ebu.uluslabirltkte .ortayaçıkar. Onunlabera-

.•.
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bel' gelişir ve sonunda da onunla birlikte hayat kuvvetini kaybeder. Jacob Grimm, aynı dü-
şünceyi filoloji alanında geliştiriyor, Alman dilini incelerken, her çeşit gramer kuralların-
dan ve uinumi kurallardan kaçmarak, tarihi araştır,malarla" onun organik gelişmesini göz-
lemek ve bu suretle bu dilin ruhunu kavramak istiyordu. Nihayet modern tariheiliğin kuru-
cusu olan Leopold von Ranke, "Politisches Gesprach" adlı kitabında, bu aynı görüşü dev-
let anayasalarına uyguladı. Aydınlanmanın tabii hukuk döktrinine dayanan devlet görüş-
lerine karşı, kendi historik devlet doktrininin proğramını çiqdi. Gerek siyaset, gerek tarih
için mücerret prensiplerin ve "konstrüksİyon" la1'J.nfa.ydasızlığını göstermeye çalıştı. Dev-
letin iç' siyasetinden bağın:s~z ,gibi görünen anaya,saIar, gerçekte toplulukla, toplulugun
bütün öteki kurumları ile bağdaşmış, ayrılmaz bi'r şekilde g,armaş dolaş olmuşlardır. Dev-
let denildiği vakit, niücerret biT kavramın değIl, içten bir hayat prensibinin anlaşılması ge-
rekir. Her devlet, kendfn,e öz hayat prensibi ôlan bir' fertliliktir. Bu manevi varlık, "real-
geistige" hiç bir umumi prensipefen çıkarıfam:a'z. Onun, gelişmesini sağlayan manevi pren-
sip. ancak derin bir tarihi araştırma ile kavramlabilir. Bir' topluluğun başarısı, onun, tari-
hinden fışkıran manevi kuvvetlereda.yanır. Bunun, için, geçmişinden çözülen ve gelenekle-
rinden, ayrılan bir ulus, en ince hayat sinirlerinden yoksun olmuş demektir. Historism, so-
nunda koyu bir nationalisme döner. Milli oln:ı.ıyan şeylere karşı bir reaksiyon baş gösterir.
Nitekim Ranke, "Historische, - Politischezeitschirift" de Fransız doktrinlerinin alınıp, Ai-
man ulusuna uygulanmasını tenkid eder. İlkin, Alman devletinin kendi hayat prensipleri-
,nin gerektirdiği ihtiyaçların tanınıp bunların karşılanması gerektiği ltüşüncesini savunur.
Devleti kendin,e mahsus bir hayat prensibi ohn ferdi bir' organism olarak kabul eden histo-

rik görüş,. ~mun, bünyesine y.abancı olan heı' şeyin, hayat kuvvetimi zayıflatacağını kabul
eder. Hi;torik mektep, bu noktaoo çok titiz devram'Ur.Halbuki yabancı kültürlerin temsili
işi de, pekala org,amik ve ferdi bir "akt" oUı/nak gözönünde tutulabilir ve temsil derecesi
ise bu yabancı kültürii temsil eden milletin hayat kuvvetini gösterebilir.

Ranke, tarihin ilerleme gerileme ve saire gibi inücerret kavramlara bağlanmasına kar- .
şı koyar. Onun için tarih, her vakit,. claha fazla kuvvet kazanmak için birbirleri ile didişen
canlı kuvvetlerin "lebendige krafte" bir mücadele:;idft. Bu canlı kuvvetler, "real geistig"
ferdiydler, manevi varlıklar olarak gözönünde tuttuğu m'Ücerret devletlerdir. Ranke'de
real olanla, yani. hakiki, gerçek olanla, manevi olan Hgeistig" olan ayrılmıyacak şekilde bir-
birine bağlanır~ Real bir varlığa sahip olan devlet, keE~disineiçten içe tesir ederek onu bü-
tün devletlerden ayıran manevi prensip sayesinde bir ferdiyettir. Bu prensip, devlet düze-
nine, idare mekanizmasına, devletin her çeşit kurumuna ve devleti meydana getiren. fertl~-
re, bu devlete öz olan karakteri kazandırır ve bu devleti bütün öteki devletlerden. ayırır .

Ranke, Hreal geistige" ye, manevi varlığa karşı, "'formal allgemeine" yi yani umumiyi
koyar. Ranke'de "allgemeine" yani umumi'nfn. brrbirinden tamamiyle ayrı iki anlamı var-
dır. Umumi denilince, bir kere, tecrit yoluyla elde edılmiş umumi"kavramlar anlaşılır. Ran-
ke, bunların tarihde ve devlet teorilerinde tamamiyle boş ve faydasız kavramlar olduğuna
. kanidİr. HPolitisches Gesprach" de dediği gibi, "Aristokrasiyi bütün sıfatlarıyla bilmek,
aristokrat bir ulus olan İsparta'n.ın yalnız gelenek ve göreneklerinin değil, hatta. iç teşkI-
latının, bile bilinmesine yaramaz."

İkinci anlamdaki "allgemein" umumi, Rrenke'nin tarihde kullandığı ana kavramlardan
biridir. Aslında" bu da, dünya tarihinin' kendisinden başka. bir şey değildir. Münferit mane-
vİ varlı.klardan "real geistige" yani devletlerden her birinin, kendi hayat prensibine göre
ferdi bir tarihi gelişmesi vardır. Ama, bunlar aynı zamanda umumi dünya tarihinin geliş-
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me gidişi 'içinde yer alırlar. Gerçekte, umumi dünya tarihinin kendisi' de bir k,erelik ,ferdi
bir süreçtir. Bu umumi ferdi süreç, aynı zamanda, ferdiyetlerle de dolu olan bir süreçtir.
En umumi olan bu ferdi süreç, yani umumi dünya tarihi, bütün öteki tarihi ferdiyetleri,

yani ayrı ayrı tarih devirlerini ve tarih olaylarını "kuşatır~ Umumi tarihi sureç tarafından
kuşatılan öteki tarihi ferdiyetler, hem kendi ferdi gelişmelerini takip eder, hem de umumi
tarihi gelişmenin meydana: çıkmasına yardım ederler.

Ranke, "Versuch ein,erWeltgeschi~hte oder Allgemeine Angicht der Weltgeschichte'
adlı tarihi araştırmasında dünya tarihini inamlır ve güvenilir kaynaklara dayandırıyor ve,
öyle güvenli kaynaklarla başlatıyor. Bu eserde, dünya tarihi, toprak, kuvvet ve hakimiyet
için birbirleri ile mücadele eden, birbirleri ile birleşen ve birbirlerin,e ' karşı koyan manevi,
ferdi varlıkların, yani ulusların örüp meydana çıkardıkları, en umumi ve birlikli bir ,ferdi
süreç olarak gözlerimizin önüne seriliyol'. Dünya tarihindeki büyük. olayları, ulusların iç,
hayat prensipleri ile dış motiflerin birleşmesi ve birbirine karışması meydana getiriyor.

İlkin, ayrı ayrı, tek tek değerlere ayrılmış gibi görunen dünya tarihi, bu suretle, birlikli
bir "Gesamtentwincklung" 'umumi gelişme içinde birleşir. Ranke, dünya tarihinde, Vol-
taİre'in anladığı manada bir ilerleme planı aramaz. çünkü o, tarih devirlerini, yalnız ken-
dllerinden ,sonra gelen. devreyi meydana getirmeye yarayan birer araç olarak gözön'ünde
tutmaz. Tarihin her devrinin, kendine öz ohin ferdi bii değeri vardır. Her devir, Tanrı kar-
şıstı:,daayııı derecede değerli, aynı derecede yetkilidir. Ranke, her tarih devri ile Tanrı
arasında doğTudan doğruya bir münasebet bulur. Bu suretle o, tarihe dini ideler de karışt.ı-
rır. Bununla birlikte, Ranke'nin tarihe dini, ideler sokması, tarihte ilahi bir plan araması
demek değildir. Ran.ke, Tanrı tarafından yaratılan dünyanın bütünlüğü ile .Tanrı'nın
"Geist" ı ile dolu olduğunlI ve bundandolayı' da,' her deVl'in doğrudan doğruya Tanrı'ya ait
olduğunu ileri sürer. Yer yüzündeki devletleri de "Gedanken Gottes" olarak, Tanrıca hir
kaynaktan çıkmış manevi varlıklar olarak gözönunde tutar. "Politisches 'Gesprach" deki
çok meşhur olan şu cümlesi, tarih anlayışını esaslı şekilde dile getirmiş olur. "İch aher. ,-

behaupte, Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht gar nicht auf dem,
was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer existenz selbst, in ihrem eigenen selbest." '

Ranke, öZ'ellikle,tarih yazarlığının ruhu olarak gözönünde tuttuğu iki kuralla modern
tarihçiliği ilmi bir temel üzerine yerleştirmiştir. Bunlardan ilki, kaynakların kritiğidir.
Tarihcinin doğruluğundan emin olduğ'u inanılır ve güvenilir kaynaklardan hare.ket etmesi-
dir. İkincisi lE,e,bu emin malzemeyi manalandırması, olaylar arasındaki ge,rçek bağlılıkla-
rı kurarak tarihi olayları şekillendirınesidir. Ral1ke böylece, tarih olaylarının aslında oldu-
ğu gibi meydana çıkarılmasını istemiştir ki bu devri için büyük bir yeniliktir. Aydııılan-
ma tarihcileri, ilkin bir ipotezden hareket ediyor ve tarih olaylarını bu ipoteze göre zorla-
yarak şe.killendirmek, tarihin akışına, bu ipoteze gÖre bir düzen. vermek istiyorlardı. Hal-
buki Ranke, tarih olayları karşısında, ilkin) kendi benini 8ilme~) kendi benini ortadan kal-
dıraral", onları tıpkı geçmişte oldukları gibi canlandı,rıp yeniden yaşatma'" istedi: Bu, ha-,
kiki tariheinin) tarihi gerçeğe objektif bir şekild6 ulaşabilmek için duyduğu derin ve ateş-
li istekti. Aydınlanma, tarihte yalnız akIm kavramları ile çalışmış, bu yüzden derin bir
tarihi seziş ve anlayışa ulaşamamıştı. Romantism ise sezgiyi esas olarak almış ve aklı sav-
::ıamıştı. Halbuki Ranke, metodlu ilmi bir temel üzerinde,' düşunce ile duyguyu, bilgi ile
sezgiyi içten içe .birleştiriyor, tarih olaylarııun "derin anlam ve bağlantılarını böylece ka,,-
rıyordu.

"

Bununla b.eraber, tarihi anlayışın özünü asıl Dilthey dile getirdi. Dilthey, tarih dünya-
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sına konu olan olguların, insanlığın manevi hayatının verimi olan, insanlığın iç dünyasın-
dan çıkan olgular olduğu-nu belirterek, bunların, ancak içt.en yaşanarak kavranabileceğini
gösterdi. Şu halde, tarih, anlayan. bir ilimdi. Anlayan bir ilim ise, her şeyden önee bir an-
lama metodunu şart Iwşuyord1}.

Dilthey'e göre, tarih metodu olarak anlama, insanın kendi sübjektif sınırları içinden
dışarı taşması, kendi varliğını aşarak, tarih deki herhangi bir olayı içten yaşaması, tarih
dünyasını yaşayarak kavramasıdır. Bunda esas, insanın kendi beninden çıkıp geçmişe
ulaşması, yahut da geçmiş bir olayı, kendi beninde yeniden canlandırarak yaşaması, kendi-
ni geçmişteki bir olayın içinde, yahut geçmişteki bir varlığın yerinde sayıp ona göre şe-
killenmesidir. Bu sur,etle tarihci, kendi iç hayatının derinliklerinden geçmişin nefesini
alıp geçmişle büyülenmek imkanını kazanır. Kendi iç dünyasında, tarih dünyasının aynı
olan bir dünya kurar. Tarih dünyasını kendi iç dünyasına aksettirir.

Tarihi gerçekliği, olduğu gibi, objektif bir şekilde, kavramak isteği dağ'duktan ve mo-
dern tarihciliğin temelleri atıldıktan sonra, tarihin ve umumiyetle manevi ilimIerin varlı-
ğı, bir bilgi teorisi problemi ol~rak da ayrıca ele alınmıştır. Bu problemi, bir yandan
Dilthey, öte yandan Güney Batı Alman Mektebinin kurucuları olan Windelband ve Ric-
k,ert, ele almışlar ve kendi görüşleri açısından halletmeye çalışmışlardır. Bu düşünürler,
manevi . ilimIerin temel ve metodlarını inceleyerek bütün bu ilimler arasında bir bir-
lik kurmak ve tabiat ilimIeri karşısında bağınsızlıklarını sağlamak istiyorlardı. Bütün
bu çalışmaların üzerinde birleştiği nokta, tarihin ve umumiyetle manevi ilimIerin tabiat
ilmi gibi açıklayıcı bir kanun ilmi olmadıklarıydı. Tabiat ilmi için, tek tek olaylar, tek
hayvanlar, tek nebatlar, yalnız bir cmsin örneği olarak önemlidirler. Bu ilim, tek tek var-
lıklarla yalnız bir nüınune olarak ilgilenil' ve kendi dünyasını, cinsle, umumi kanunlarla
belirler. Buna karşılık, tarihin ilgisi, ferdi şekillenmelere, bir kerelik olaylara, özel olu-
şumlara gevrilmiştir. İşte, Dilthey'a göre tarihin ödevi, ferdi ve özelolanın şekillenme-
sindeki aynılıkları, benzeyişleri belirtmek, bunların'bağlı oldukları kuralları tesbit etmektir.
Buna karşılık, Rickert'e göre, tarihin ödevi, ferdi olayları bir daha meydana çıkrnıyacak.
bir kerelik şekillenmeleri, öteki objelerle hiç bir ilgisi olmıyan hususi çizgileri için tasvir et-
mektir. (8).

Tarihin varlığını hir bilgi teorisi problemi olarak ele alıp, bu ilmin metodlarını incele-
yen bu çığır içinde de, bazı karşıtlıklar, mücadeleler ve ayrı görüşler vardır. Bu durum,
manevi ilimIerin, tabiat ilmi gibi, kesin bir metod şuuru ile belirlenmemiş olmasından ile-
ri g.elir. Tabiat ilmi metodu, tabiat ilminin varlığını mümkün kılmış ve güvenliğini sağla-
mıştır. Bu ilmin 17. yüzyılın başındanberi durmadan gelişen sürekli bir geleneği vardır.
Tabiata hakim olma prensibi, bu ilmi zaferden zafere götüren ana güdüdür ve bu prensip,
düşü'P.:i.ilmedikölçüde gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, ma~evi ilimIerde metodik kesinlik
kavramı, sonradan ortaya çıkan, onlara dışardan gelen bir şeydir. Manevi ilimler alanında,
metodların felsefi güdülerle taşınmış olması, bu ilimIerin kesin bir metod şuuru ile belir-
bnmelerine ve temellendirilmelerin,e engelolmuştur. Manevi ilimIerin metodu, dünya gö-
rüşleri ve hayat anlayışları ile yüklüdür. Bundan dolayı, manevi ilim üstadlarından Erick
Rothacker'in dediği gibi "Manevi ilimlerle ilgili olan metod ve kavramları anlamak için
onları dünya görüşleri ile ilgili olan asıllarına kadar takip etmekten başka çare yok-
tur" (9).

(8) Rickert ve Dilthey'da Manevi ilimIerin TemeIlendirilmesi (1954) adlı kitabımızda bu hususta ye-
ter bilgi V'erilmiştir.

(9) Erich Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, S. 36 München/Berlin 1937.
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