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1. Ç.N: Annemin arkadaşlarının anısına...



 

İthaf Yerine

Lucien Febvre’e

Bu kitap, günün birinde yayımlanırsa, olur da, bugün ruhumun çalkantısını 
bir nebze dengelemek için mücadele verdiğim en beter ıstıraplara ve en beter 
buhranlara sıradan bir panzehir olmanın ötesine geçip, okunmak için sunulan, 
gerçek bir kitaba dönüşürse, işte o zaman sevgili dostum, ön sayfaya sizin değil, 
bir başkasının adı yazılacaktır. Siz, buraya o adın yazılması gerektiğini zaten 
hissediyorsunuz; bu, telaffuz edilmekten bile sakınılacak, son derece derin ve 
son derece kutsal bir şefkatten dolayı maruz görülecek bir hatırlatmadan iba-
rettir. Ancak, sizin adınızın, yalnızca rastgele birkaç atıf vesilesiyle yazılması-
na nasıl katlanacağım? Daha kapsamlı ve daha insani bir tarih için uzun süre 
birlikte mücadele ettik. Bu satırları yazdığım sırada, ortak görevimiz birçok 
tehditle karşı karşıya bulunuyor. Hayır, bu bizim hatamız değil. Biz, adaletsiz 
bir kaderin geçici mağluplarıyız. Ortak çalışmamıza, kaldığımız yerden, geç-
mişte olduğu gibi aleni ve özgürce devam edeceğimiz zamanın geleceğinden 
eminim. O güne dek, ortak çalışmamız, benim tarafımda, sizin varlığınızla dolu 
bu sayfalarda devam edecek. Dışarıdan bakıldığında, sevgi dolu tartışmaları-
mızın faydalı oyunuyla canlılık kazanan, asli öneme sahip bir uzlaşmayla o 
özgün ahengini koruyacak. Savunmak üzere ele aldığım fikirler arasında bir-
den fazlasının doğrudan sizden geldiğine kuşku yok. Elimi vicdanıma koyup 
düşündüğümde, bu fikirlerin büyük bir kısmının da kaynağının siz mi, ben mi 
yoksa ikimiz mi olduğunu tam olarak bilemiyorum. Velhasıl okuduklarınıza sık 
sık katılacaksınız ve bu da gururumu okşayacaktır. Beni zaman zaman sertçe 
eleştirdiğiniz de olacaktır. Ve bütün bunlar aramızda bir bağ daha kuracaktır.

Fougères (Creuse, Fransa)

10 Mayıs 1941
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Giriş

“Baba, bana tarihin ne işe yaradığını açıklasana.” Birkaç yıl önce, beni ol-
dukça etkileyen bir delikanlı, bir tarihçi olan babasına bu soruyu sormuştu. Bu 
kitapla, onun bu sorusuna yanıt verebilmeyi isterdim. Zira bir yazar için, hem 
öğrencilere hem de akademisyenlere aynı üslupla hitap edebildiğinin söylen-
mesinden daha büyük bir övgü düşünemiyorum. Ama böylesi yüksek seviyede 
bir üslup sadeliği, birkaç seçilmiş kişinin ayrıcalığıdır. Öğrenmeye olan susuz-
luğunu kandırmayı henüz tam anlamıyla başaramadığım bir çocuğun bu soru-
sunu, burada en azından bir girizgâh olarak tutacağım. Bazıları, muhtemelen bu 
soruyu oldukça çocuksu bulacaktır. Ama bana pekâlâ yerinde görünüyor.i Aman 
vermez genç yaşının verdiği, insanı rahatsız eden dobralığıyla ortaya koyduğu 
mesele, tarihin meşruiyeti meselesinden başka bir şey değildir. 

Tarihçiye, hesap verme çağrısında bulunulmaktadır. Tarihçi bu işe içi bir 
nebze olsun titremeden girişemeyecektir; tezgâhının başında kocamış hangi za-
naatkâr, ömrünü doğru şekilde harcayıp harcamadığını içi cız etmeden düşün-
müştür ki? Ancak bu tartışma, belli bir kesimin ufak tefek eseflenmelerinin çok 
ötesine geçiyor. Batı uygarlığımızın tamamını ilgilendiriyor.

Zira Batı uygarlığı, diğer kültür türlerinden farklı olarak, belleğinden daima 
çok şey beklemiştir. Hem Hristiyanlık mirası hem de antik mirası onu buna 
doğru itmiştir. İlk ustalarımız olan Yunanlılar ve Latinler, tarih yazıcılığı yapan 
halklardı. Hristiyanlık, bir tarihçi dinidir. Diğer dini sistemler, inançlarını ve 
ayinlerini, beşeri zamanın biraz dışında olan bir mitolojiye dayandırabilmişler-
dir. Hristiyanlar, Kutsal Kitap olarak tarih kitaplarına sahiptirler ve ayinlerinde, 
bir Tanrı’nın dünyevi yaşamından bölümlerle, Kilise’nin ve azizlerin yüceliği-
ni anarlar. Hristiyanlık, farklı ve daha derin olabilecek bir şekilde tarihseldir; 
insanlığın Cennet’ten Kovuluş ve Kıyamet Günü arasına yerleştirilen kaderi, 
Hristiyanlığın gözünde, uzun bir serüvendir. Her kader, her bireysel “kutsal yol-
culuk”, bu serüvenin yansımasıdır. Her Hristiyan tefekkürünün merkezi ekseni 
olan Günah ve Kefaret’in büyük dramı, tarihten yola çıkarak, zaman içinde ce-
reyan eder. Sanatımız, edebi anıtlarımız, geçmişin yankılarıyla doludur; eylem 
insanlarımız gerçek veya sözde derslerini ağızlarından hiç düşürmezler. Grup 
psikolojileri arasında birden fazla ayrıntıda farklılaşma olduğuna işaret etmek 
kuşkusuz yerinde olacaktır. Cournot bunu uzun süre gözlemlemiştir; dünyayı 
mantığın doğrultusunda yeniden inşa etmeye ezelden beri meyilli olan Fransız-
lar, genel olarak bakıldığında, kolektif anılarını örneğin Almanlara kıyasla daha 
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düşük şiddette yaşarlar.ii Kuşkusuz, uygarlıklar da değişebilir. Bizim uygarlığı-
mızın da günün birinde tarihten yüz çevirmesi gayet muhtemeldir. Tarihçiler bu 
hususu şapkalarını önlerine koyup düşünseler iyi ederler. Yanlış anlaşılan tarih, 
eğer dikkat edilmezse, nihayetinde daha iyi anlaşılan tarihi de beraberinde iti-
bar kaybına sürükleyecektir. Ama olur da bir gün o aşamaya gelirsek, bu ancak 
en değişmez geleneklerimizden derinden bir kopuş pahasına olacaktır.

Şimdilik bu hususta, yalnızca vicdan-i geçiş aşamasında bulunuyoruz. Sü-
rekli büyüme krizi içindeki katı toplumlarımızın kendilerinden her kuşkuya ka-
pıldıklarında, geçmişlerini sorgulamakta haklı olup olmadıklarını veya sorgula-
yıp sorgulamadıklarını merak ettiklerini görüyoruz. Savaştan önce yazılanları, 
bugün hâlâ yazılabilenleri okuyun; şimdiki zamanın yaygın endişeleri arasında, 
bu endişenin de sesini duyurduğunu göreceksiniz. Ben dramın tam ortasında, 
onun bir anlık yankısını duyma fırsatını buldum. Yanlış hatırlamıyorsam,1940 
yılının Haziran ayında, Almanların Paris’e girdikleri gündü. Ordusundan mah-
rum kalan genelkurmay başkanımızın tembel tembel dolaştığı Normandiya 
bahçesinde, felaketin nedenlerini kara kara düşünüyorduk. Aramızdan biri, 
“Tarih bizi aldatmış olabilir mi?” diye mırıldandı. Böylece, yetişkin adamın 
sıkıntılı endişesi, delikanlının basit merakına, daha vurgulu bir şekilde katılı-
yordu. İkisine de cevap vermek gerekiyor.

Ayrıca, “yaramak” fiilinin anlamını bilmekte de fayda var. Ama irdelemeye 
başlamadan önce, yine bir özür eklemek istiyorum. Bugün içinde bulunduğum 
hayat koşulları, büyük bir kütüphaneye ulaşmamın imkânsızlığı ve kitaplarımın 
kaybolmuş olması, büyük ölçüde, notlarıma ve bilgilerime güvenmemi gerek-
tiriyor. Tamamlayıcı kaynakları okuma, usullerini tasvir etme işine giriştiğim 
mesleğin ilkelerinin gerektirdiği doğrulamaları gerçekleştirme girişimlerim 
çok fazla yasakla karşılaşıyor. Acaba bir gün bu eksiklikleri telafi etme fırsa-
tım olacak mı? Korkarım, onları asla tamamen telafi edemeyeceğim. Bu açıdan 
hoşgörü rica edebilirim; kaderin hatalarını hakkaniyet ilkesine aykırı şekilde 
üstleniyormuşum gibi olmasa, “suçluyum” derdim. 

*

Başka emellere hizmet etmekten aciz olduğu yargısına varılabilecek olsa 
da, tarihi eğlendirici olmasıyla savunabiliriz. Ya da daha doğru bir ifadeyle in-
sanların büyük bölümünün tarihi eğlenceli bulduğunun yadsınamaz olduğunu 
söyleyebiliriz. Zira zevkler ve renkler tartışılmaz. Şahsen ben tarihi, kendimi 
bildim bileli çok eğlenceli bulmuşumdur. Sanırım, tüm tarihçiler gibi... Yoksa 
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neden bu mesleği seçsinler ki? Birazcık zekâsı olan herkes için, tüm bilim dal-
ları ilginçtir. Ancak her bilim insanı, uygulamada kendisini eğlendirecek tek 
bir bilim dalı bulur. İşte o bilim dalını bulmak, ona kendini adamak, “yatkın 
olmak” dedikleri şeydir.

Öte yandan, tarihe duyulan o inkâr edilemez çekim de, başlı başına yeter-
lidir. 

O çekim, önce bir tohum ve sonra tohumdan yetişen bir filiz gibi, önemli 
bir rol oynamıştır ve oynamaya devam etmektedir. Öğrenme arzusundan önce 
basit bir zevk, amaçlarının tamamen bilincinde olan bir bilim eserinden önce, 
kişiyi ona yönlendiren içgüdü söz konusudur; entelektüel tutumumuzun evrimi 
bu tür zincirlemelerle doludur. Bu zincirlemeyi fizik ilminin ilk adımlarının 
çok şey borçlu olduğu “Nadire kabineleri”ne1 dek vardırabiliriz. Daha sonra-
dan ciddiyet kazanan birçok çalışmanın başlangıç noktasının antikaya duyulan 
merak olduğunu da gördük. Arkeoloji ve bize daha yakın bir tarihte ise halk 
bilimi işte böyle doğmuştur. Alexandre Dumas’ın okurları, belki de daha saf ve 
bence daha keskin bir keyif, yani gerçek olana duyulan keyfi alabilmeleri için 
eğitilmeleri gereken potansiyel tarihçilerdir.

Öte yandan, metodik araştırma gerektirdiği ciddiyetle ele alınacak olursa, 
sözünü ettiğimiz cazibe, tüm gerçek tarihçilerin de şahitlik edebileceği gibi, 
sönmek şöyle dursun, aksine daha da canlılık kazanacak ve artacaktır. Burada 
durum, bir anlamda, herhangi bir zihinsel çalışmada olduğundan farklı değil-
dir. Ne var ki, tarihin başka hiçbir disiplininkilere benzemeyen özgün estetik 
keyifleri vardır. Onun özel konusunu teşkil eden insan faaliyetlerinin temsili, 
insanların hayal gücünü diğer her şeyden daha fazla cezbeder. Bilhassa, za-
man ve mekân içindeki uzaklıkları nedeniyle, bu temsilin sahnelenmesi, tuhaf 
olanın ince çekiciliğiyle süslenir. Bunu bize bizzat yüce Leibniz de itiraf et-
miştir; matematiğin veya teodisenin2 soyut spekülasyonlarından imparatorluk 
Almanya’sının eski vakayinamelerinin veya anlaşmalarının deşifre edilmesine 
geçtiğinde, o da bizler gibi “alışılmışın dışında şeyler öğrenmenin şehvetini” 
hissetmiştir. İlmimizden şiirsel yanını çekip almamaya dikkat edelim. Hele de 
bu şiirsellikten utanç duymaktan sakınalım; bazılarında bu hissi yakaladığım 

1. Ç.N: Müzenin atası olan nadire kabineleri, (cabinet de curiosite”/merak kabinleri), 
Aydınlanma Dönemi öncesi Avrupa’da, özel koleksiyon oluşturma ve bunu bireysel 
estetikle sergileme fikrini yaşama geçiren ilk serbest düzenleme mekânı olarak bilinir.

2.  Ç.N: Teodise, din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan Tanrı kavramının nasıl 
bağdaştığını açıklama çabasına verilen bir isimdir.
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oldu. Tarih ilminin, hissiyat üzerinde öylesine güçlü bir çağrı etkisine sahip 
diye, zekâmızı tatmin etmekten aciz olabileceğine inanmak, hayret edilecek bir 
aptallık olurdu. 

*

Neredeyse evrensel olarak hissedilen bir çekime kapılarak içine sürüklen-
diğimiz tarihin haklı gerekçesi bizzat kendisidir; neticesinde briç oyunu veya 
balık avı gibi sevimli bir meşgaleden ibaret olsaydı, yazılmak için katlanılan 
onca zahmete değer miydi? “Yazmak” derken, dürüstçe ve gerçeğe uygun ola-
rak, karanlık köşelere olabildiğince ulaşmaya çalışarak, yani zahmete girerek 
yazmayı kastediyorum. André Gide, “Günümüzde artık oyun oynamamıza da 
izin yok,” demiş ve “buna akıl oyunları da dâhil...” diye eklemişti. O bu sözleri 
söylediğinde yıl 1938’di. Bugün, benim de bu satırları kalemi aldığım 1942 yı-
lında, onun bu sözleri daha da ağır bir anlam taşıyor! Atom kimyasını ve uzayı 
yeni yeni anlamaya başlayan bir dünyada, sahip olduğu ilimle meşru bir gurur 
duysa da kendisine biraz olsun mutluluk yaratamayan zavallı dünyamızda, ta-
rihsel bilginin bütün bir yaşamı yutabilecek kadar uzun zaman alan ufak tefek 
meseleleri, keyifli zaman geçirme uğraşlarımızdan birini biraz olsun gerçekle 
sarmalamanın ötesine geçemeselerdi, neredeyse suç sayılabilecek, absürt bir 
enerji israfı olarak yargılanabilirlerdi. Ya başka alanlarda daha iyi kullanılabile-
cek zihinlerin tarih çalışmalarına girişmemelerini tavsiye etmemiz ya da tarihin 
bir bilim dalı olarak yeterliliğini kanıtlaması gerekiyor.

Ama burada yeni bir soru doğuyor; bir zihinsel çabayı meşru kılan şey tam 
olarak nedir? 

Sanırım bugün artık kimse, sıkı gözlemci pozitivistlere uyup da, bir araş-
tırmanın değerinin, her şeyde ve her şey için, fiili faydasıyla ölçüldüğünü söy-
lemeye cesaret edemez. Tecrübeler bize, görünüşte en ilgisiz spekülasyonların 
günün birinde uygulama açısından şaşırtıcı bir şekilde etkili olup olmayacağına 
önceden karar vermenin imkânsızlığını öğretmekle kalmamıştır. Entelektüel 
açlığını, herhangi bir refah kaygısı taşımadan yatıştırmaya çalışma hakkından 
men edilmesi, insanlığı tuhaf bir şekilde kötürüm bırakmak olacaktır. Tarih, 
Homo faber ya da Homo politicus’a ebediyen kayıtsız kalsaydı, o halde Homo 
sapiens’in tam gelişimi için gerekli olduğunun kabul edilmesi kendisini savun-
ması açısından yeterli olurdu. Ne var ki, mesele bu kadarla sınırlandırılsa dahi 
bir çırpıda çözülmeyecektir.
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Zira idrakimiz, doğası gereği bilmek isteğinden ziyade anlama isteğine yö-
nelir. Yalnızca olgular arasında açıklayıcı bağlantılar kurabilen bilimleri ger-
çek bilim olarak kabul etmesinin nedeni de işte budur. Gerisi, Malebranche’ın 
tabiriyle, “hezârfenlik”ten3 ibarettir. Ne var ki hezârfenlik, bir vakit geçirme 
uğraşı veya bir saplantı olarak sayılabilir ve günümüzde de, Malebranche’ın 
döneminde olduğu gibi aklın faydalı uğraşlarından biri olarak kabul edileme-
yebilir. O halde tarih, tarihçiliğin olası herhangi bir uygulamasından bağımsız 
olarak, bağlantısız ve sınırları neredeyse belli olmayan, sıradan bir anlatı olmak 
yerine, akılcı bir tasnif ve giderek artan bir anlaşılabilirlik sunmayı vadettiği 
sürece, gerçekten zahmete değer ilimlerin arasında yer alma iddiasında bulu-
nabilecektir. 

Yine de, er ya da geç daha iyi yaşamamıza yardımcı olmayan bir bilimin 
bize hep bir şeyleri eksikmiş gibi geleceği inkâr edilemez. Konusu insan ve 
onun eylemlerinden oluşan, insanlığın menfaatine çalışmaya mukadder olduğu 
aşikâr tarih için, bu duyguyu çok güçlü bir şekilde nasıl olur da hissedemeyiz? 
Nitekim en azından içgüdüsel bir değere sahip olduğunu varsaydığımız eski 
bir eğilim, bizi tarihten eylemlerimize yol gösterecek araçlar beklemeye iter 
ve sonra tarih, olur da bu araçları sunmakta acziyet gösterirse, az önce sözleri-
ni hatırlattığım mağlup asker gibi, tarihe karşı öfkeleniriz. “Faydalı” sözcüğü, 
dar anlamında, “pragmatik” olarak düşünülürse, tarihin faydalı olup olmaması 
meselesi, tamamıyla entelektüel nitelik taşıyan meşruiyet meselesiyle karıştı-
rılmamalıdır. Zaten bu mesele ancak ikinci sırada gelebilir; aklı başında tepki 
vermek için, önce anlamak gerekmez mi? Ancak bu mesele de, sağduyunun en 
buyurgan telkinlerine biraz olsun uyulmadığı sürece bertaraf edilmiş sayılamaz.

*

Akıl hocalarımızın veya kendini akıl hocamız ilan edenlerin bazıları bu so-
rulara hâlihazırda cevap vermiş bulunmaktadır. Ancak bu umutlarımızı daha 
da köreltmiştir. Aralarından en insaflı olanları, tarihin güvenilir olmadığı gibi 
faydasız da olduğunu, katılıkları nedeniyle çekinceden mahrum olanları ise, 
tarihin zararlı olduğunu söylemiştir. İçlerinden biri, üstelik hayli tanınmış bir 
isim ise, tarih için, “İnsan aklının geliştirebileceği en tehlikeli ürün.” ifadesini 
kullanmıştır. Bu mahkûm edişlerin müthiş bir çekiciliği var; cehaleti daha ba-
şından meşrulaştırıyorlar. Neyse ki, aramızda muhakeme yeteneğini hâlâ muha-
faza edenler tarafından temyiz yolu açık olarak kalıyorlar. 

3.  Ç.N: Hezârfen ya da polimat, pek çok farklı disiplinde engin bilgiye sahip olan kişi.
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Ancak, dava yeniden görülecekse, daha güvenilir veriler üzerinden yürü-
tülmesi önemlidir.

Bu tedbir, tarihin sıradan karalayıcılarının dikkatlerinden kaçmış gibi gö-
rünmektedir. Sözleri, ne belagatten ne de zekâ gücünden mahrumdur. Ama 
birçoğu, konuştukları konu hakkında tam olarak bilgilenmeyi ihmal etmiştir. 
Çalışmalarımıza ilişkin izlenimlerini, bizzat atölyede bulunarak edinmemişler-
dir. Bu izlenim, bizzat çalışmanın eseri olmaktan çok, akademik hitabet kok-
maktadır. En önemlisi de miadı dolmuştur. Böylesine bir şevk ve gayret, ancak 
bir fanteziyi zihinden defetmek için harcanabilir. Burada bizim gayretimiz çok 
daha farklı olmalıdır. Kesinlik derecesini tartmaya çalışacağımız yöntemler, 
tekniklerinin mütevazı ve hassas ayrıntılarına dek, araştırmada gerçekten kul-
lanılan yöntemler olacaktır. Sorunlarımız, tarihçinin, çalıştığı alanda her gün 
kaçınılmaz olarak karşısına çıkan sorunların ta kendisi olacaktır. Kısacası, biz 
evvela, bir tarihçinin mesleğini nasıl ve ne için icra ettiğini söylemek istiyoruz. 
Bu mesleğin icra edilmeye değer olup olmadığına karar vermek okura kalmış... 

Yine de çok dikkatli olalım. Bu şekilde anlaşılarak, sınırlandırılsa dahi, bu 
iş ancak görünüş itibarıyla kolaydır. Karşımızda, yıllardır kendini ispat etmiş 
tekniklerini birbiri ardına sıraladığımızda yeterince izah edebildiğimiz uygula-
ma sanatlarından biri olsaydı, işimiz belki gerçekten de kolay olabilirdi. Ama 
tarihçilik, saatçilik veya marangozluk gibi değildir. Daha iyi bilmeye yönelik 
bir çabadır: Dolayısıyla devinim halinde bir şeydir. Bir bilimi, bir zanaat gibi 
icra ediliş şekliyle tanımlamakla yetinmek, ona daima biraz ihanet etmek ola-
caktır. Onun, kendini kademe kademe oluşturma umudunu söylemek çok daha 
önemlidir. Bununla birlikte, böyle bir girişimde, analizcinin kişisel tercihinin 
payı illa ki çok büyük olacaktır. Nitekim her bilim, aşamalarının her birinde, 
sürekli olarak, geleceğe dair bir tür tahminde bulunmadan birbirlerinden ayrıl-
maları pek mümkün olmayan farklı eğilimlere konu olur. Biz böyle bir gerek-
lilik karşısında geri adım atmayı düşünmüyoruz. Diğer konularda olduğu gibi, 
entelektüel konularda da, sorumluluklardan şiddetle nefret etmek pek tavsiye 
edilebilir bir his değildir. Ancak, dürüstlük gereği, okuyucuyu uyarmakta fayda 
var. 

Her yöntem incelemesinin kaçınılmaz olarak karşılaştığı zorluklar, her di-
siplinin, biraz inişli çıkışlı olan gelişim eğrisinde anlık olarak ulaştığı noktaya 
göre büyük ölçüde değişir. Elli yıl önce, Newton’un konunun tek ustası olduğu 
dönemde, mekanik hakkında titiz bir yazı çalışma hazırlamanın, bugüne göre 
garip bir şekilde daha kolay olduğunu sanıyorum. Ama tarih bilimi, hâlâ kesin-
likler açısından çok daha elverişli bir aşamada bulunuyor.
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Zira tarih yalnızca ilerleme halinde bir bilim değildir. Aynı zamanda çocuk-
luk evresinde bulunmaktadır; insan zihnini konu edinen tüm bilimler gibi, bu 
gecikmesinin nedeni, rasyonel bilgi alanına geç girmiş olmasıdır. Daha doğru 
bir deyişle, uzun süre kurgularla şişirilmiş, daha da uzun bir süre doğrudan kav-
ranabilir olaylara bağlı kalmış, embriyo evresinde bir anlatı olarak eski, mantık 
çerçevesinde bir analiz girişimi olarak çok gençtir. Nihayetinde, yüzeysel olgu-
ların altına nüfuz etme, efsanenin veya retoriğin cazibesinden sonra bugün en 
tehlikeli zehirler olan, sağduyu kisvesi altındaki ampirizmin ve bilimsel rutinin 
çağrısına direnme mücadelesi vermektedir. Yöntemine ilişkin bazı temel mese-
leler açısından henüz ilk deneme yanılma aşamasını geçememiştir. İşte kuşku-
suz bu nedenle, Fustel de Coulanges ve ondan daha öncesinde Bayle, tarih için 
“bilimlerin en zoru” derken pek de yanılmıyorlardı.

*

Yine de bu bir yanılsama olabilir mi? Yolumuz birçok noktada belirsiz ola-
rak kalsa da, bana öyle geliyor ki, bugün ufkumuzu biraz daha net görebilme 
açısından en yakın seleflerimizden daha iyi konumdayız.

19. yüzyılın son on yıllarında ve 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar bizden he-
men önce gelen nesiller, fiziksel dünyanın bilimlerine dair çok katı bir imge-
nin, kelimenin tam anlamıyla Comtecu pozitivist imgenin etkisi altında kala-
rak, adeta sanrılar içinde yaşadılar. Bu saygın şemayı zihnin tüm kazanımlarını 
kapsayacak şekilde genişleterek, bir çırpıda inkâr edilemez kanıtlar yoluyla, 
evrensel geçerlilikte kaideler şeklinde formüle edilmiş kesinliklere götürmeyen 
hiçbir gerçek ilmin olamayacağına inanıyorlardı. Bu neredeyse herkes tarafın-
dan paylaşılan bir ortak görüştü. Ancak, tarihsel araştırmalara uygulandığında, 
ılımlılık derecelerine göre, birbirine zıt iki eğilimi doğurdu. 

Bazıları, aslında, bu ideale bir anlamda pan-bilimsel olarak uyan bir insan 
evrimi bilimi kurmanın mümkün olduğuna inanıyordu ve bu bilimi kurmak için 
ellerinden geleni yaptılar. Hatta bunu, insani gerçeklerin birçoğunun rasyonel 
bilgiye vahim bir şekilde karşı durduğunu düşünerek, o insani gerçekleri, ko-
nusu insan olan bu ilmin sınırları dışında bırakma pahasına yaptılar. Küçüm-
seyerek, “olay” adını verdikleri bu geri kalan kısım, aynı zamanda hayatın en 
mahrem şekilde bireysel, önemli bir parçasıydı. Kısacası, Durkheim tarafın-
dan kurulan sosyoloji okulunun konumu buydu. Tabii, ilkelerdeki ilk katılık 
karşısında, baskıya, ellerinde olmadan da olsa, maruz kalamayacak kadar zeki 
insanlar tarafından azar azar hayata geçirilen esnemeleri saymazsak... Çalışma-
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larımız bu büyük gayrete çok şey borçludur. Daha derinlemesine analiz yap-
mayı, meseleleri daha yakından ele almayı, tabiri caiz ise, ucuza kaçmadan 
düşünmeyi ondan öğrendik. Bu yazıda ondan yalnızca sonsuz bir saygı ve min-
netle bahsedilecektir. Bugün zamanın gerisinde kalmış gibi görünebilir, ama bu 
tüm düşünce akımları için geçerli bir durumdur. Er veya geç verimliliklerinin 
diyetini öderler.

Aynı dönemdeki başka araştırmacılar ise, oldukça farklı bir tavır aldı. Ta-
rihi, fizik kanunları çerçevesine sokmayı başaramadıklarından ve bilhassa da 
ilk eğitimleri nedeniyle, belgelere dayalı eleştirinin zorluklarına, kuşkularına 
ve sık sık sil baştan uygulamalarına kafa yormaları nedeniyle, bu tespitlerden 
buruk bir tevazu dersi çıkardılar. Neticede, yeteneklerini adadıkları disiplin, 
onlara ne şimdiki zamanda kesin sonuçlar ne de gelecekte ilerlemelerini sağ-
layabilecek bir bakış açısı sunabilecek gibi görünüyordu. Böylece onu, hakiki 
bir ilimden ziyade, bir tür estetik oyunu veya en azından zihin sağlığı açısından 
faydalı bir tür sağlık egzersizi olarak görme eğilimi gösterdiler. Bazen “tarih-
selleştirici tarihçiler” olarak anıldılar; bu, tarihin özünü sahip olduğu olanak-
ların yadsınmasında görmesi nedeniyle, topluluğumuza yönelik küstahça bir 
lakaptı. Ben olsam, onları, bağlı oldukları Fransız düşüncesi akımının içinde, 
daha anlamlı bir kuvvet birliği göstergesi olarak bulurdum.

Sempatik ve ele avuca sığmaz biri olan Sylvestre Bonnard, kitapta belir-
lenen faaliyet tarihlerine bağlı kalırsak, tıpkı Orta Çağ yazarlarının, kendi za-
manlarının renkleriyle, safça resmettikleri eski azizler gibi bir anakronizmdir. 
Büyük romantik tarihçiler kuşağı, Sylvestre Bonnard’ı (bir an için, o kurgu-
lanmış gölgenin kanlı canlı biri olduğunu varsayarsak), Birinci İmparatorluk 
döneminde doğan “gerçek” Sylvestre Bonnard’ı, bu kuşağa dâhil sayardı. Syl-
vestre Bonnard, onların dokunaklı ve verimli heveslerini ve tarih “felsefesi”nin 
geleceğine olan biraz safça inançlarını paylaşırdı. Ait olması beklenen dönemi 
bir kenara bırakıp, onu kurgusal yaşamının kaleme alındığı döneme koyarsak, 
biyografisini hazırlayan ile aşağı yukarı entelektüel çağdaşları olan bütün bir 
tarihçi grubunun piri olarak görünmeyi hak edecektir. Bu tarihçiler, yürekten 
dürüst, ancak biraz kısa soluklu ve zaman zaman kendilerini eğlenceye aşırı 
kaptırmış babaların çocukları gibi, romantizmin tarihsel sefahat âlemlerinin 
yorgunluğu iliklerine dek işlemiş gibi görülebilecek işçilerdi. Laboratuvardaki 
meslektaşlarının önünde el pençe divan durmaya hazırlardı. Kısacası, bize atı-
lımdan ziyade temkinli olmayı nasihat etme arzusu duyuyorlardı. Onların düs-
turlarını, değerli ustam Charles Seignobos’un sahip olduğu son derece parlak 
zekâsına rağmen ağzından kaçırdığı şu şaşırtıcı sözden almış olabileceklerini 
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söylemek çok mu şeytanca olur? “Sorular sormak çok faydalıdır, ancak onları 
yanıtlamak da çok tehlikelidir.” Bu kuşkusuz kibirli birinin söyleyebileceği bir 
söz değildir. Ama fizikçiler işlerini daha gözü pek yapmamış olsalardı, fizik 
ilminin bugünkü konumu ne olurdu? 

Ne var ki, zihinsel atmosferimiz aynı değil. Gazlara ilişkin kinetik kuram, 
Einstein mekaniği, kuantum teorisi, düne kadar bilim hakkında sahip olunan 
fikri derinlemesine değiştirmiştir. Bu fikri küçültmediler, ancak esnekleştirdiler. 
Kesin olan yerine, birçok noktada sonsuz olası, kesinlikle ölçülebilir yerine ise 
ölçümün ebedi göreliliği kavramını kullandılar. Etkileri, zekâlarının zayıflığı 
veya eğitimlerinin yetersizliği nedeniyle bu büyük başkalaşımı ancak uzaktan, 
bir nevi yansımalarından takip edebilen birçok aklın üzerinde (ne yazıktır ki 
ben de kendimi onlar arasında saymalıyım) hissedildi. Yani artık, bir bilginin 
Öklidci kanıtlamalara veya değişmez tekrar yasalarına muktedir olduğunu or-
taya koymasa da, bilimsellik sıfatı alabileceğine şimdi çok daha iyi hazırız. 
Kesinlik ve evrensellik kavramlarını bir dereceleme meselesi olarak ele almayı 
çok daha rahat kabul ediyoruz. Artık kendimizi bilginin tüm konularına doğa 
bilimlerinden ödünç alınmış tek tip bir entelektüel model dayatma zorunluluğu 
hissetmiyoruz; zira bu model artık doğa bilimlerinde bile kullanılmıyor. Beşe-
ri bilimlerin günün birinde alacağı hali henüz çok iyi bilmiyoruz. Ancak, var 
olmak için, yani aklın temel kaidelerine itaat ederek var olmaya devam etmek 
için, özgünlüklerinden vazgeçme veya ondan utanma gibi bir ihtiyaç duymaya-
caklarını biliyoruz.

Profesyonel tarihçiler arasında, bilhassa gençlerin, mesleğimizin bu tered-
dütleri, bu sürekli “tövbe edişleri” üzerinde düşünmeye alışmasını diliyorum. 
Bu onlar için, gayretlerini akılcı bir şekilde sürdürmeye, bilinçli bir tercih ile 
hazırlanmalarının en emin yolu olacaktır. Maksadını birçok kişi bir araya gele-
rek (bizim sayımız her gün artıyor) tasarladığımız bu derinlemesine genişletil-
miş ve geliştirilmiş tarihe giderek artan sayılarda katılmalarını diliyorum. Bu 
kitabım bu konuda onlara yardım edebilirse, tamamıyla beyhude bir çalışma 
olmadığını hissedeceğim. Kitabın bir çeşit program yanının olduğunu da itiraf 
ediyorum.

Ama ben bunu yalnızca atölye içi kullanım için yazmıyorum. Sıradan me-
raklılardan da, ilmimizin tereddütlerine dair hiçbir şeyin saklanmaması gerekti-
ğini düşünmedim. Bu tereddütler bizim mazeretimizdir. Ama dahası, çalışmala-
rımızın taze kalmasını da sağlarlar. Tarih lehine olarak, baştan beri hak edilmiş 
olan hoşgörüyü talep etmek yegâne hakkımız değildir. Tamamlanmamış olan, 
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sürekli olarak kendini aşma eğilimindeyse, herhangi bir hummalı zihin için, 
en mükemmel başarınınkine denk bir baştan çıkarıcılığa sahiptir. Péguy’un da 
söylediği gibi, iyi bir çiftçi tarlayı ekmeyi ve sürmeyi de hasat kadar sever.

*

Bu girizgâhı, kişisel bir itirafla sonlandırmayı uygun buluyorum. Her bilim, 
tek başına ele alındığında, bilgiye doğru evrensel hareketin yalnızca bir parça-
sını teşkil eder. Daha önce bu konuda bir örnek verme fırsatım olmuştu; onun, 
en spesifik görünenleri de dâhil, araştırma usullerini tam olarak anlamamız ve 
takdir edebilmemiz için, bu usulleri disiplinin diğer kollarında aynı anda teza-
hür eden tüm eğilimlerle, emin bir şekilde nasıl ilişkilendireceğimizi bilmemiz 
esas olacaktır. Yöntemlere ilişkin bu araştırma, başlı başına bir uzmanlık dalıdır 
ve bu uzmanlık dalında faaliyet gösterenler kendilerine “filozof” derler. Benim 
kendime böyle bir yakıştırma yapmam yasaklanmıştır. İlk eğitimimdeki bu ek-
siklik nedeniyle, bu denemem ifade kesinliği ve ufuk genişliğinden kuşkusuz 
büyük ölçüde mahrum kalacaktır. Bu denemeyi olduğundan farklı sunamam; 
bu, gündelik işleri hakkında kafa yormayı seven bir zanaatkârın; uzun yıllar 
metre ve tesviye cetveli kullandı diye kendini matematikçi sanmayan bir işçinin 
akıl defteridir.

*

* *
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BÖLÜM I

TARİH, İNSANLAR ve ZAMAN

I. Tarihçinin Tercihi
Tarih, çok eski bir sözcüktür. Hatta öyle eskidir ki zaman zaman bıkkınlık 

vermiştir. Nadiren de olsa, işi bu sözcüğün sözlükten tamamen çıkarılmasını 
istemeye dek vardıranlar olmuştur. Durkheim ekolünden sosyologlar ona yer 
vermiş, ancak beşeri bilimlere ayrılmış zavallı küçük bir köşeye itmişlerdir. 
Gözlerine akılcı analiz gibi görünebilen her şeyi sosyolojiye saklamaları nede-
niyle, hem yüzeysel hem de tesadüfi olarak değerlendirdikleri beşeri olguları 
hiç vakit kaybetmeden bu tür zindanlara kapatırlar.

Biz burada aksine, tarih sözcüğünün en geniş anlamını koruyacağız. Böy-
lece herhangi bir araştırmanın yönüne, tercihen bireye mi yoksa topluma mı 
yönelmesi, anlık krizlerin tasvirine mi çalışması yoksa en kalıcı unsurların 
peşinden mi gitmesi gerektiğine dair peşinen kısıtlamalar getirilmemiş olur; 
bu sözcük kendi içinde herhangi bir inanç taşımaz, orijinal etimolojisine göre 
“araştırma” dışında hiçbir şey taahhüt etmez. Kuşkusuz, iki bin yılı aşkın bir 
süre önce insanların dudaklarında belirmesinden bu yana içeriği çok değişti. Dil 
içinde gerçekten yaşayan tüm terimlerin kaderi budur. Bilimler her keşiflerinde 
kendilerine yeni bir isim arayacak olsalardı, akademiler krallığı vaftizlerden ve 
zaman kaybından geçilmezdi! 

Bizim tarihimiz, şanlı Hellen ismine sakin bir şekilde sadık kalmaya devam 
etse de, Miletoslu Hekataios’un4 yazdığı tarihten, tıpkı Lord Kelvin’in veya 
Langevin’in fiziğinin Aristoteles’in fiziğinden farklı olması gibi, farklı olacak-
tır. Peki, tarih nedir? 

Araştırmanın gerçek meselelerine odaklanan bu kitabın başında, tarihin 
uzun ve katı bir tanımını yapmanın hiçbir faydası olmayacaktır. Hangi ciddi 
çalışmacı bu tür dogmalarla uğraşmıştır ki? Dogmaların itina edilen kesinlik-
leri, yalnızca her türlü entelektüel atılımın en iyisinin elden kaçmasına neden 
olmaz, içinde hâlâ doğru tanımlanmamış, genişleme potansiyeline sahip bilgiye 
doğru basit atılım hevesleri barındırır. Onların en kötü tehlikeleri, çok özenli 
tanımlamalarının salt amacının daha iyi sınırlandırmak olmasıdır. Terminus,5 
“Bu konu veya bu konunun ele alınış şekli kuşkusuz cezbedicidir. Ama dikkat 
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et ey Ephebos6, bu tarih değildir,” der. O halde bizler, meslek erbaplarının ya-
pabilecekleri işleri belli bir sisteme göre düzenleyen ve listeyi oluşturduktan 
sonra da mesleği icra etme hakkını yalnızca lisanslı ustalarımıza tahsis eden 
eski zaman lonca başkanları mıyız?iii Fizikçiler ve kimyacılar daha akıllılar; 
bildiğim kadarıyla hiç kimse onları fizik, kimya, fiziksel kimya veya kimyasal 
fizik (böyle bir terimin var olduğunu sayarsak) konusunda hakları için kavga 
ederken görmemiştir.

Uçsuz bucaksız ve karmaşık gerçeklikle karşı karşıya kalan tarihçinin, bu 
gerçeklik içinde araçlarının özel uygulama noktasını bulup çıkarması, ardından, 
o uygulama noktasını elbette ki bir biyoloğunkiyle aynı olmayacak bir seçime, 
tarihçiye özgü bir seçime dönüştürmesi gerektiği de doğrudur. Bu, tüm çalışma-
mız boyunca varlığını hissettirecek olan, gerçek bir eylem meselesidir. 

II. Tarih ve İnsanlar
Tarihin geçmiş zaman bilimi olduğu söylenmiştir. Bu kanımca pek doğru 

bir söylem değildir.

Evvela, geçmişin bilimin konusu olabileceği fikri saçmadır. Bizim çağımıza 
ait olmamaktan başka ortak özelliği olmayan olguları, öncesinde belli bir filtre-
den geçirmeden rasyonel bilginin konusu haline nasıl getirebiliriz? Simetrik bir 
şekilde, evrenin mevcut haliyle tamamını kapsayan bir bilim düşünülebilir mi? 

Kuşkusuz, tarih yazımının kökeninde, eski tarihçiler bu tür kaygılar taşımı-
yorlardı. Onlar, aralarındaki tek bağlantıları aynı ana doğru cereyan etmek olan 
olayları bölük pörçük anlatıyorlardı; güneş ve ay tutulmaları, dolu yağışları, 
muazzam göktaşları, savaşlar, anlaşmalar, kahramanların ve kralların ölümleri... 
Ancak insanlığın, küçük bir çocuğun algısı gibi karışık olan bu ilk belleğinde, 
gerekli olan tasnif, istikrarlı bir analiz çabasıyla azar azar gerçekleştirilmiştir. 
Doğrusu şu ki; temelde gelenekçi olan dil, zaman içindeki bir değişikliğe dair 
her araştırmada tarihin adını seve seve korur... Alışıldık olan tehlikesizdir, zira 
kimseyi aldatmaz. Bu açıdan bakıldığında, güneş sisteminin bir tarihi vardır, 
çünkü güneş sistemini oluşturan gök cisimleri her zaman onları gördüğümüz 
gibi olmamıştır. Güneş sisteminin tarihi gökbiliminin alanına girer. Yerkürenin 
fizik ilminin kuşkusuz çok büyük bir merakla yaklaştığı yanardağ patlamala-
rının tarihi de böyledir. Onların tarihi tarihçilerin tarihinin kapsamına girmez.

Ya da en azından, gözlemleri, bir şekilde, bizim tarihimize özgü meşguli-

6. Ç.N: Yunancada “genç erkek” anlamındadır.
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yetlerle birleştiği ölçüde bu alana girer. Peki, pratikte görev paylaşımı nasıl ya-
pılıyor? Kuşkusuz, uzun uzadıya nutuklardan ziyade bir örnekle açıklandığında 
daha kolay anlaşılacaktır.

*

 M.S. X. yüzyılda, Flaman bölgesi kıyılarında Zwin adı verilen, derin bir 
körfez vardı. Daha sonraları bu körfez kumla doldu. Bu fenomenin incelenmesi 
hangi bilimin alanına girer? Herkes hemen “jeoloji” şeklinde cevap verecektir. 
Sedimantasyon mekanizması, deniz akıntılarının rolü ve belki de deniz sevi-
yesindeki değişiklikler... Jeoloji tüm bunları incelemek için yaratılıp, dünyaya 
getirilmedi mi? Buna hiç kuşku yok. Ancak daha yakından bakıldığında, işler o 
kadar da kolay değildir.

Evvela dönüşümün kökenleri incelenmez mi? İşte daha bu aşamada jeolo-
ğumuz artık kendi alanının tamamen dışına çıkan sorular sormak zorunda kalır. 
Zira körfezin dolmasında muhtemelen bentlerin inşa edilmesi, suyollarının de-
ğiştirilmesi, drenaj çalışmaları, yani toplu ihtiyaçlardan doğan ve ancak belli bir 
sosyal yapıyla mümkün olabilen insan faaliyetleri de rol oynamıştır.

Zincirin diğer ucunda yeni bir mesele vardır; nedenlerin yol açtığı sonuçlar 
meselesi. Körfezin pek de uzağında olmayan bir mesafede bir şehir vardı; Bru-
ges. Bu şehrin içinden geçen kısa bir kanal, körfeze ulaşıyordu. Şehirde imal 
edilen ve şehri o dönemin Londra’sı veya New York’u yapan ticari malların 
ihracatı ve aynı zamanda ithalat, Zwin Nehri’nin suları üzerinden gerçekleştiri-
liyordu. Ancak, nehrin alüvyonlarla dolmasının etkisi giderek daha fazla hisse-
dilmeye başlandı. Bruges, sular geri çekildikçe dış limanlarını körfezin ağzına 
doğru ilerletse de, iskelelerinin yavaş yavaş uykuya dalmalarına engel olamadı. 
Elbette ki, şehrin gerilemesinin yegâne nedeni bu değildi. Fiziksel olgular, ko-
şullar insandan gelen başka etkenler tarafından hazırlanmadan, desteklenmeden 
veya izin verilmeden de, toplumsal açıdan etkili olamazlar mı? Ama en azın-
dan, nedensellik dalgalarının akışı içinde, bu nedenin en etkili neden olduğuna 
kuşku yoktur.

Bir toplumun, üzerinde yaşadığı toprakları ihtiyaçları doğrultusunda şe-
killendirmesi, sağduyulu herkesin kabul edeceği üzere, “tarihsel” bir olgudur. 
Güçlü bir mübadele ocağının inişleri ve çıkışları için de aynı şey söylenebilir; 
bilginin topografyasından, ziyadesiyle karakteristik bir emsal ele alırsak, bir 
yanda, her tür açıklama girişimi için iki disiplinin ittifakının mutlaka gerekli ol-


