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Özet
Buçalmada,tarihindoasylaalakalolaraktarihinzamankavramileolanbaelealnmaya
çallmtr.Öncelikle,geçmizamankavramtarihayrmnadikkatçekilmitir.Dahasonra
sraylageçmikavramnnkapsam,kavramlatrlmasüreci,insanlarnbukonudakialglarve
eskimedeniyetlerdengünümüzekadarbualgdameydanagelmiolandeiikliklerdilegetiril
mitir.Farklkültürlerin,felsefidüüncelerinveinançlarngenelzamanalgsnveözeldeise
bunlarngeçmialglarnvetarihanlaylarnnasletkilediineilikinörneklersunularak,açk
lanmayaçallmtr.Bubalamda,insanlarndünyatasavvurlarileçizgiselyadadöngüsel
zamananlaylararasndaskbirilikininolduugörülmütür.

AnahtarKelimeler
tarih,zaman,tarihselzaman,döngüselzaman,tarihyazmçizgiselzaman.

APROBLEMINHISTIOGRAPHY:RELATIONOFHISTORYANDTIME
Abstract
Inthisstudy,history’slinkwithtimeconceptwhosesourceisitsnaturehasbeenworkedon.
Firstofall,thedistinctionbetweenpasttimeconceptandhistoryhasbeenpaidattention.Then,
thescopeofpastconcepttheperiodofbeingmadeconcept,theperceptionsofpeopleonthis
subjectandthechangeswhichhaveoccurredfromoldcivilizationstilltodayonthisperception
havebeenexplainedrespectively.Theexampleofhowdifferentcultures,philosophicalopinions
andbeliefsaffectcommontimeperception,andinprivatehowtheyaffectpastperceptionsand
inhistoryunderstandingshavebeenpresentedandthesehavebeentriedtobeexplained.In
relationtothis,thatthereisastrongrelationbetweenpeople’sworldconceptionandlinearor
circulartimeunderstandinghasbeenseen.
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history,time,historicaltime,circulartime,histiography,lineartime.
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GR
Enbilindiktanmylatarih,geçmiteyaaminsantopluluklarnnyaadklar
süre içinde gerçekletirdikleri eylemleri kantlara dayal olarak ele alan bir bilim
alandr.Bunuyaparken,olaylarlainsanlararasndakiilikileri,insanlarnolaylar
karsnda gösterdii tepkileri ve bu tepkilerdeki bireysel, toplumsal ve küresel
deiimi,budeiimdekisüreklilii,busüreklilikteyaanansebepsonuçilikile
rinikonualanolarakseçer(Dilek,2002:18).Buyüzdentarihe,‘deiiminbilimi’
dedenilebilir.
Tarih,W.Benjamin’in(1995:47),ifadesiyle“Birinafaaliyetininnesnesidirve
yap, homojen ve bo bir zamanda deil, ‘imdinin zaman’nn doldurduu bir
zamanda yükselir.” Bu sözden hareketle tarihin, ‘deerli bulunan insan geçmiinin
yeniden inas’ olduu düünüldüünde, bu ina faaliyetinin ‘imdi’de gerçekle
mesinden dolay bugüne ait olan bir zamann üzerinde yükseldii, bu anlamda
zamandanbamszbirsüreçveüründenbahsetmeninmümkünolmadgörü
lür.Rosenthal’agöretarihteriminin,“zamananlamarlklolanbirköktengel
mesi”nin(Bçak,2004a:106)sebebidebubalamdadeerlendirilmelidir.
Buçalmada,tarihindoalbiröesiolmasnedeniyletarihyazmndasürekli
bir sorun olarak beliren ‘tasarlanm bir zaman’ olarak tarihsel zamann ne’lii;
geçmi,tarihçiveinsanlksürecibalamndaelealnmtr.

ITARHYAZIMINDAZAMANYADAKRONOLOJ
Tarihyazmndaetkilifaktörlerinbandaüphesizkibirkategoriolarakza
man gelmektedir. Bu durum, epistemolojik açdan tarih kavramyla zaman kav
ramnnarasndakiskilikidenkaynaklanmaktadr.Hattabuilikiokadargüç
lüdürkiünlütarihöretimcisiGustavJahoda(1963:95),“Nezamantarihidüün
sek, onu tarihleriyle (date) kronolojik ardklkla hatrlarz” demitir. Gerçekten
de bu sözde olduu gibi tarihin zaman anlamnda kullanm; tarih yazmnda
geçmitekiolaylarnsnflandrlmasnda,birbirleriyleolanilikilerininbelirlenip,
anlamsalbütünlüününsalanmasnda,sorunlar,olaylarveanlaylardakidei
iklikleriizleyip,dönemlerveçalararasndakarlatrmayaparakdorusonuç
larçkarlmasndabüyükbirönemesahiptir(Bçak,2004a:107–108).
Peki,ohaldetarihte‘zaman’olarakadlandrlan,tarihselzamankavramndan
neyianlamakgerekir?
Tarihselzaman;geçmieait,toplumuderindenetkileyerekizbrakmolanta
rihselolaylarntanmlanmasndakullanlan,geçmizamannbiröesidir.Buyö
nüyletarihyazmsürecindeortayaçkaninsanzihnininbirtasarmolarakkabul
edilebilir.Buradaakla,tarihselzamann‘geçmi’leeanlamlolupolmadyada
ayrlanbirleenözelliklerigelmektedir.
Tarihselzaman,‘geçmi’kavramylapekçokaçdanfarkllar.Bufarklarnen
önemlisi;tarihselzamanngeçmileaynanlamçerçevesinipaylamamasdr.Ba
kabirdeyile,tarihselzamangeçmizamaniçindeelealmakmümkünken,geç
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mizamantarihselzamanlaçerçevelemekmümkündeildir.Çünkügeçmi,za
mansalanlamdabiriaretlemeolmasnaramençokdahagenibiranlamiçerir.
Tarihsel zaman ise sadece geçmiin tarihçi tarafndan anlaml bulunan ksm ile
snrldr.Busebepten,hertarihselzamankategorisigeçmizamanadâhilolurken,
hergeçmi,tarihselzamanolamamaktadr.Çünküinsanlkiçingeçmi,bütünüyle
anlamlbulunmamaktadr.

IIGEÇMZAMANTARHSELZAMANLKS
Geçmi, insanlarn düündüü, yaad ve yaratt her eydir. Tarihsel za
manise,biryandangeçmitedir,dieryandaniseimdiyioluturmaktadr(Bçak,
2004a:108).Çünküinsanlk,tarihdediieyiyaimdikizamaniçinyadagelecek
zamaniçinyapmaktadr.Dierbirdeyile,bizlertarihdediimizeyi,“geçmiiçin
geçmileilgilenmeeklindedeil”,“imdiyadagelecekiçingeçmileilgilenme”eklinde
oluturmaya çalrz. Bu balamda, Perrault’un, geçmii ele al ekillerine göre
anlamlandrmas, anlatmaya çaltmzla paralellik gösterir. Çünkü ona göre
geçmi, bugünün içinde olduu biçimiyle varsa, o bugünün öesidir, geçmie
deil,bugüneaittir.Geçmiimerulatrmakiçinonunkökenleriyadsnrvekay
naelindenalnr.DolaysylaPerraultgeçmiiiteryadaonugeçmilikhâlinden
arndrr(Ylmaz,1997:41).
Oktay (1992) da, benzer bir yaklamla gerçeklemi bir geçmii var sayarak
öyledevametmitir:
“Belkidehiçbirzamankefedemeyeceimizyenikveölmüamayinedeger
çeklememibirgeçmiinyansra,yineyenik,yinegerçeklememiamasons
nmayeriolarakimdi,buraybulmuolanvebunedenlehâlâcanlolantarihiçi
ve/veyatarihöncesizamanaait,ezamanlolmasnedeniyledeartk‘imdi’olarak
hâlâanlabilenbir‘geçmi’vardr.Aslndabuna‘geçmi’adnvermek,aklmzn
vedilimizintoplumsalzamanüzerinegirivermibulunduuuzlamalardankay
naklanmaktadr. nsanlmz koruyan ‘an daim’ (‘imdi’de yaayan, ‘geçmi
olmayangeçmi’)buolmaldr”(Çamurolu,1993:88).
Aslnda bugünden geçmie (zamanda geriye) giderken bulunabilecek eyler
gerçekte mekâna serilmi olan zamann ‘iz’lerinden ibarettir. Bu ‘iz’ler, insana
geçmi zamann kendisini deil, t1 zamann dnda t2t3t4 zamanlarnda da, za
mann o mekânda brakt iaretleri gösterir. Kar karya gelinen çeme veya
duvaraslndaonesneninilkyapldzamandeil,zamaniçindebirmendilgibi
dürülmü macerasna ilikin de bir eyler anlatabilir (Armaan, 2003: 74). Oysa
tarih,yukardabelirtildiigibi,yalnzcabirgeçmideildir.
Tarihsel geçmi, özel bir geçmitir: O, ne yalnzca anmsanan geçmi, ne de
yalnzcadülenengeçmitir.Yalnzcaolmuolabilecekyadaolmuolmasgere
kenbirgeçmideildir,çünkütarihselolaniletarihselolmayanarasndakiayrm
çoukezyanlvekeyfibirbiçimdeyaplsada,ayrmgerçekbirayrmdr.Tarihsel
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geçmi,srfkendiadnageçmitir.O,uandakikantn,uandayarattkavram
lardünyasdr(Collingwood,1996:192–193).
tebuyüzdentarihselzaman,imdivegeçmitenolumuturveonlarnbir
bütünüdür. Bunun içindir ki tarihsel gerçek, fiziksel gerçein aksine, ‘imdi ve
buradaolan’,‘olmaktaolan’deil,‘olmuveolmaktaolan’dr.Buanlamda,tarih
selgerçeklikolmuveolmaktaolanüzerinekuruludur.Fakatbütünbunlarara
mentarihselgerçekilefizikselgerçekarasndaradikalbirkopuklukyoktur:Fizik
selvarlk,aynzamandatarihselbirvarlktr.Dieryandan,tarihselgerçeklik,asl
gerçekliini‘insandünyas’ndabulmaktadr.Çünkü‘geçmi’,sadecezekâilekav
ranabilmektedirvebudainsanahasbirdurumdur(Hocaolu,2002:9).

IIITARHÇVETARHSELZAMAN
Tarihsel zaman, ister uzak isterse yakn olsun, geçmiin zamandr ve onun
koullarndaincelenmelidir.Dolaysyla,dorusalbirbütünlüünyannda,kültü
rel,kiisel,toplumsalartlarvebölgeselözellikler;tarihselzamantayinedende
ikenlerolarakgözeçarpar(Dilek,2002:21–22).
Tarihçiyalnzca‘insanî’olandüünmeklekalmaz.Onundüüncesinindoal
olaraksolukaldbiratmosfervardrkibu,sürekategorisidir.Dierbilimlerden
farklolaraktarihtezamankavrayfarkllkgösterir.Akntersineçevrilmezlii
neteslimedilmisomutveyaayangerçeklikolaraktarihinzaman,bununtersine
olgularnbeslendikleriplazmannbizzatkendisidirveburasbuolgularnanla
labilirlikyeriolarakortayaçkmtr(Bloch,1994:20).
Tarihçiler,tarihyazmsürecindesosyaldeiiminanayapsolarakzamann
hepfarkndaolmular,ancakbirfenomenolarakyadasosyaldeiiminbirürünü
olaraköneminiyaknlardakefetmilerdir(Hareven,1991:167).Profesyoneltarih
çiler,belkidezamanntariholgusununmerkezindeyeralmasndandolay,ayrca
üzerindedurulmasnreddetmiler,zamanntariholgusunuanlatmadakiilevin
dençok,felsefînosyonuylailgilenmilerdir(Garvey,1975–1976:290).Buanlamda,
Benjamin’indeyiiyletarihçiler,‘homojen’ve‘bo’birçizgiselzamanlailgilenmese
de, zaman basit bir araç olarak görme tehlikesiyle kar karya kalmlardr
(Hartog,2000:202).
BlackveMacraild(1997:15)isemadalyonunbirbakayüzünedikkatçekmi
lerdir. Onlara göre, zaman kavramlatrma hatasna düen tarihçiler yaptklar
çalmalarda,onunfarkliçeriklerdedeienhzn,geçmiveimdikitoplumlar
daki deien etkisini anlayamadklarndan dolay dezavantajl bir duruma dü
mülerdir. Çünkü tarihsel zamann ya da geçmiin anlam; hem dönemden dö
nemehemdetoplumdantoplumadeiiklikgöstermi,tarihvezamankavramla
r,hükümsürensosyalveentelektüelhavayagörekonumlanmtr(Jahoda,1963:
95).Dolaysyla,insanlnbilinenzamanndanbugünedein‘geçmi’alglarnda
vedolaysylatarihselzamanayüklediklerianlamaçsndannaslbirfarkllama
nnolduunaksacabirgözatmakaydnlatcolacaktr.
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IV ANTK DÖNEMDEN BUGÜNE GEÇM ALGISI: DÖNGÜSEL VE
DORUSALZAMANALGILARI
Geçmikavramveanlayherzamaninsanaaityadainsanahasolmamtr.
ÖrneineskiSümerveBabil’degeçmi,insanladeil,birmitosolarak,tasviredi
lenTanrlarlaveonlarneylemleriyleilikiliolmutur.Yazlangeçmieilikineser
lerdebuhavaetkiliolmutur.Üstelikbugeçmiinnezamanolduubilinemezdir.
Dündeolmuolabilir,belkihâlâoluyordur.Bitmibirolayhiçdeildir.EskiM
srdaisezaman,çizgiseldeil,daireseldir.Odainsanhareketindendeil,Tanrsal
harekettenkaynaklanmtr(Çamurolu,1993:11–12).
Eski Yunanda da benzer bir biçimde insann toplumsal yaam, kozmostaki
gibidöngüselbirdüzenesahiptir.Doadakidöngüselliininsanvetoplumyaa
miçindeuygulanabilirolduudüüncesi,insannanlamlandrmayaçalt,bu
balamda biçimlendirme eilimde olduu tarihin de döngüsel olabileceini (te
kerrürdenibaretbirtarih)kabulünüortayaçkarmtr.
Eski Yunan felsefesinin döngüsel anlay benimsemesi, bir doa felsefesi ol
masndan kaynaklanmtr. Eski Yunan’da tarihin anlam ve geliimi üzerinde
durulmam,doannsürekliolarakdeimeyenbirdüzenlilikledevinenanlay
tariheaktarlptarihsonsuzdöngüselbirsüreçolarakanlalmtr(Aysevenerve
Barutca, 2003: 18). Eski Yunan için geçmi ve gelecek, bir form hâlindeki devlet
tiplerinintekrarlanpdurduu,gelipgeçicibirevrenleilgilizamanboyutlarola
rakdüünülmütür.nsanîtoplumsalyaam,geçmitengeleceedorusüreklibir
geliimiolmayanyaam,bellidevletformlarçevresinderastlantsalolarakdönen,
buformlaragöretekraredenkesikvebirbirindenkopukhalkalardanibaretolarak
tasavvuredilmitir(Wartenburg’tanaktaran:Özlem,1996:19–20).
EskiYunandüüncesindekiinsanîgeçmi,biredebîtürolaraktarihyazcl
araclyla hakknda bilgi edinilen bir zaman parças olarak alglanm ve bu
geçmiin, imdi ve gelecek ile sürekli ve nedensel bir ilikisinin olmad düü
nülmütür.Onlaragöre,geçmiimdigeleceküçlemesi,tamamenfizikseliçerikli
zamankesitleridir.nsanîtoplumsalyaam’daaynfizikselzamaniçindegeçmitir
(Özlem,1996:20).
EskiYunandüüncesiniçoketkilemifilozoflardanAristoteles,“zaman,içinde
olaylarngeçtiieydir”tanmnyapmtr.teböylebir‘süreç’inoluumuveya
periyodikbirimlerintoplam,mekânveonaaitiçunsurlarnbileimi,tarihveza
mankavramlarnyanyanagetirmitir(Aydn,2002:126).Aristoteles’egöre,“dai
resel devinim dnda hiçbir devinimde ne süreklilik ne de sonsuzluk olasdr.
Dairesel devinim düz çizgi üzerinde olandan önce gelir. Çünkü o yaln
dr/mutlaktrvedahamükemmeldir”(AysevenerveBarutca,2003:20).
Tevrat’la birlikte Musevî düüncesinde zaman, Eski Yunanllarn fiziksel za
manndanönce,insannbellibirsondaödülyadacezaalaca,balangcvebiti
miolanveenönemlisibubalangçtanbitimekadarsüreklilikvegeliimesahip
olanbirbiçimegirmitir.Wartenburg’agöre,dahasonraHrstiyanladageçenbu
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özelveyenizamananlay,yeni, birereegöreyönlenmi, balangc vebitimi
olan,kendiiçindesürekliliktayanvegelien,teolojininBatdüüncesinebrakt
süreklibirmirasolaraktarihselzamandanbakabireydeildir.Tarihbilinci
de,böylelikleortayaçkmtr(Özlem,1996:21).
Tevrat’tazaman,zorunluolarakzamanndndatasavvuredilenbirtanrdo
laysyla,birbalangcaveinsannsonundaödülyadacezagöreceibirsonasa
hip olan bir çizgi ve geliim olarak anlatlmtr. Bu balamda Tevrat’tan aydn
lanmadüüncesine,oradanMarksisttarihanlaynakadaregementarihanlay
nnanaekseniçizilmiolur.Buyaklamasahiptarihçiler,ellerinealdklargeçmi
toplumlarsüreklibüyüyençocuklarabenzetmilerdir(Çamurolu,1999:20).
Çamurolu,Museviliktekizamananlaynnneanlamageldiini,yapte
killerleaçklamtr.Örnein,aadakiekle(ekil1)göre;vahiygeldiktensonra
ki süreci temsil eden zaman 2’de insann bir tür özne olarak kabul edilebilecei
söylenebilir.Çünküzaman2’deinsan,artksevapgünahdiyedeerlendirilebilen
hareketlerüretebilecektir(Çamurolu,1993:19).




Hrstiyanlk,Museviliinbumirasndevralmtr.Geçmi,imdi,gelecek,in
sann affna doru ilerlemek zorunda olduu bir çizgi hâline gelmitir. Çünkü
(ekil 2) ilk günahtan Mesih’in gelmesiyle kurtulmann mümkün olduuna ina
nlmtr. Zaman, bir günahtan arnma süresi olarak deerlendirilmitir
(Çamurolu,1993:13–15).




HrstiyanlktaMuseviliktenayrlanilkfark,zaman2’nintüminsanlaraaitol
masdr.kincifarkiseilerlemeanlaynndahadapekitirilmiolmasdr.Hris
tiyanlagöreeskiahitmetinolarak,geçmiin,geleceinyani,zamannötesinde
dir.Çünkükabuledilmesineramenyürürlüktendekalkmadnagöreoancak
kutsalzamandaolabilir.sa’nngelii,zaman3’üzaman2’yegöredahalaikklm,
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insannkötüolduuinancnsürdürmeklebirlikteTanr,sa’nn(insann)suretin
degöründüünegöre‘okadardakötüolmasagerek’inancyaygnlamtr.So
nuçta zaman 3 biraz daha tarihsellemi ve daha fazla insan ürünü olmutur
(Çamurolu,1993:21–22).
Tarihselzamanteriminikullanmamaklaberaberdüüncedünyasnaböylebir
kavram hediye eden kii, Romal filozof St. Augustinus olmutur. ‘Tanr ehri’
adleserindeçizgiselolaraktanmladzamantercihedigerekçesinisöyleifade
etmitir:
“Pagan felsefeciler; içinde eylerin doann düzeninde tekrar edip durduu
zaman döngülerini sunmu, geçmi ve gelecekteki bu dönülerin hiç duramaya
caniddiaetmilerdir.Bilgesanlanoinsanlarnbulduuhatalvealdatcdön
gülerherneyse,onlardanyalnzcadüzbiröretininsalamdoktriniylekaçabiliriz.
(Evrenin hareketi) tektir, tersine çevrilemez, tekrarlanamaz ve çizgiseldir; gözler
önüne serdii eyse yaamn yaradl ve sa’nn ölümünden, dünyann sonuna
kadarzamandatekboyutlubirharekettir.”(Aktaran,Griffiths2,2003:130).
Augustinus, o zamana kadar tarih düüncesini ekillendiren döngüsel tarih
yerineçizgiselolanvesürekliilerleyenbiranlaygetirmitir.O,zamangeçmi,
hâlvegelecekeklindeüçparçayaayrmtr.“Hatrlamaolmasaydgeçmihak
knda, beklenti olmasayd gelecek hakknda bir ey bilemeyeceimizi” ileri sür
müvezamannda‘Tanr nnbirmahlûku’olduunusöylemitir.te,‘Tanr nn
bir mahlûku’ olan bu fiziksel zaman baka türden bir zamana, tarihsel zamana
balayan,ruhsahibitekvarlkolaninsanveonunyeryüzündekimacerasolmu
tur(Hocaolu,2002:10).
Augustinus’agöreTanr,zamanndnda(öncesizsonrasz)amaonunyarat
thereyzamanniçindedir.Augustinus’labirliktetarihtekerrürdenibaretsa
ylmam,tamtersinebirdahatekraretmeyecekolanolaylardankurulubirdefalk
birsüreçolarakanlalmayabalanmtr.Hrstiyanlk,Batdüüncesindekitarih
selzamanvetarihselsüreçkavramlarnananitelikleriyleböyleliklebelirlemitir
(Özlem,1996:23–24).
‘nsansoyununbirlii’idesinisürekliliiolan,bavesonubulunançizgisel
birtarihanlayiçinetayanHrstiyanlk,butarihebirdünyatarihiolarakbakl
masna yol açmtr. Hrstiyanln kyamet günü ya da kurtulu umudu, daha
sonrakitümfilozoflarahattaMarx’abilesinmitir.Ayrca,Hrstiyanlntarihsel
sürece,ancakbirbakaeyaraclylaanlamkazananolaylarynolarakbak
mas,dahasonrasndatümfilozoflardafarklfarklolsadabakabireyaracly
labakmalarnberaberindegetirmitir(Özlem,1996:24).
OrtaçadaKilisetarihçileri,tarihselsürecidörtdönemeayrmlardr.Bunlar;
Musevî,Grek, RomaveHrstiyanlkdönemleridir(Özlem,1996:37).EskiAhid’i

2

Jay Griffiths’in döngüsel ve çizgisel zaman kavram ve alglarn ele ald ‘Tik Tak’ adl çalmas, döngüsellik-diillik,
çizgisellik-erillik balamnda bir zaman felsefesi sunmaktadr.
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kutsalkitapolarakkabuledenKilise içinilk döneminMusevilikolmasanlalr
birdurumdur.Hrstiyandöneminibetimleyentarihyazmnnisedörttemelilke
ye dayand belirtilmitir. Bu ilkeler; evrensellik, Tanr yaptrm, Tanr sözü ve
devirselliktir(AysevenerveBarutca,2003:35).Builkelerdenevrensellikilkesiyle
tümdünyaykapsayanbirdünyatarihidüüncesini,devirsellikilkesiyledekaran
lkaydnlkgibidinseltemellibirdönemlendirmegayretinigörmekmümkündür.
Bu balamda Collingwood, Hrstiyanln tarih düüncesini ekillendirmesini u
ekildeanlatmtr:
“Mekânavekurulandevletorganizasyonlarna(RomaYunanMsrvb.)bal
olarakekillenentarihdüüncesi,tüminsanliçinealanHrstiyanln,yaanan
sürecinbirbavesonuolduuna(ödülceza,kyametahiret)dairinannnetki
siyleortayaçkansonadoruakanbirtarihfikri,Hz.saileaydnlanldkabulü
ilemerkezindesa’nnbulunduuikibölümeayrlmtr.Öncesikaranlk,sonras
aydnlkolarakdüünülenbuçizgiseltarihanlay,sa’nndoumukadarönemli
olmayan,amakendiiçindeönemlibazolaylarnaramerkezoluturmuvebirçok
döneme bölünmütür. Böylece tarih, her biri kendine özgü olan ve her birinin
kendindenöncekiylesnrbuçeittarihyazmnndilindeçaaçanolaydenenbir
olaylaçizilençalarayadadönemlereayrlmtr.Bu,evrenselciliinsimgesiolan
bütün tarihsel olaylar için tek bir zamandizinsel çerçevenin benimsenmesidir. 7.
yüzyldaSevilla’lIsidore,hereyisa’nndouundanileriyevegeriyetarihleyen,
tek evrensel zaman dizininin tasarm yapmtr. Modern tarihî düüncede pek
tandkolanbütünbuöelerYunanRomatarihyazmndavarolmu;ilkHristi
yanlarcabilinçliolarakortayakonmutur”(Collingwood,1996:84–85).
Tekevrenselzamandiziniolarakadlandrlanzamannoku,gelenekselMuse
vîliinmirasçsolarakHrstiyanlnbirbuluuolmasnaramen,eskiHrstiyan
söylemlerindeyeralmamtr(Davidvedierleri,2001:208–209).Ancakzamanla,
tarihsel zamananlay; ‘altn ça’, ‘insann düüü’, ‘ahlaksal bozulma dönemi’,
‘altn çaa geri dönü’ aamalaryla simgeletirilmitir. (Aysevener ve Barutca,
2003:32).Hülasa,MusevîHrstiyangeleneindezaman,kutsalbirtarihinaracs
olarak deerlendirilmitir. Zaman, seçilmi bir halkn bana gelmi özel olaylar
dizisiolarakdüünülmü,çoukezbugözlekutsanmtr(Fabian,1999:20).
Kitaplbirdinolarakslamiyetde,MusevîlikveHrstiyanlktakiçizgiselanla
ygenelolarakbenimsemeklebirlikteerkendönemslamfilozoflarnnfarklla
anzamantanmlarndandolaybiralgçeitliliiolduusöylenebilir.
slamdünyasndakifilozoflarngenelolarakzaman’nne’liihakkndaAntik
Yunan filozoflarndan, özellikle Aristoteles’ten çok etkilendikleri görülmütür.
Örnein,bniSina’yagörezaman,ancakhareketledüünülebilir.Hareketinhisse
dilmemesidurumundazamandahissedilmez3.bniSina,budüüncesiylezama

3

Kur’an- Kerim’de geçen Eshab- Kehf kssas bunun en güzel örneini oluturur. Bilindii üzere, Kur’an- Kerim’de geçen
Eshab- Kehf kssasnda yedi uyurlar olarak da bilinenler, çok uzun zaman uyuduktan sonra uyanmlar ve hiçbir eyin
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nnvarlndeil,idrakediliinihareketebalamtr.Zaman,deimeninyani,
hareketinölçüsüvemiktardr.Buölçüvemiktar,mesafeyönündendeil,önce
liksonralk yönündendir. Zamann, bir miktar ve mekân yoktur. Zaman, sabit
olmayan,akpgidenbirhâldirvedeimezdeildir.Zamannbirbalangcyok
tur(Özden,1996:93–99).
slam dünyasnda zaman konusundaki farkl düünülerin, zamann mutlak
yadasnrlolduugörüündenkaynaklandgörülmütür.Bunlardanranehri
veEbûBekrZekeriyaalRazi,zamanmutlakbircevhersaymlardr(Da,1973:
100).Yanizaman,balangcvesonuolmayanbircevherdir.Zamannbirbalan
gcnnolmamasonukadimklmtr4.Onlaragöre“Eerzamankadimise,Tan
rdanöncedeTanrlarveyaratlmlarvardr.Budurum,Gazali’ninareletirile
rine hedef olmutur. Gazali’ye göre zaman, kadim deil, yaratlmtr. Zaman,
felek hareketlerinin (dünyann ekseninde dönmesi) saysdr” (Vural, 2003: 378).
Gazali,âleminzamandayaratlm,zamanndaâlemlebirliktevarolduunube
lirtmi,zamannmekângibisonluvebirbalangcolduunusöylemitir.Gazali,
zamannsonluluunu,hayalgücümüzünbireyinbalangcn,öncesiolmakszn
tasavvuredilemeyeceigerçeinebalamtr(Da,1975:84).Farabiisezamann,
varlk, balangç ve sonunun kendisine nispet edilen eyin balangç ve sonuna
intibakettiigörüündeolmutur(Bolay,1990:51).bnRütileyenidenAristocu
zamangörüünedönülmütür.Odahareketinzamandavukubulduunu,insa
nnhareketitasavvurettiinde,onunlabirlikteonuölçenbiruzamlakarlatn,
zaman hareket olmakszn anlalamayacan, onun harekete ballnn tpk
saynn saylan eye ball gibi olduunu belirtmitir. Dolays ile zaman, her
hareketvehareketedenhereyiçintekveheryerdemevcutolmutur(Da,1975:
84).
Genel hatlar ile deerlendirildiinde slamiyet’in dorudan Musevî
Hristiyangeleneininbirmirasçsolarakkyameti,yenidendiriliivesonyargy,
sonsuzmutlulukyadacezaykesinbirbiçimdeönesürdüügörülmütür(David
vedierleri,2001:65).slamiyetilebirlikte ilerlemeduygusununpekitiisöyle
nebilir.Tevratvencil’ireddetmeyenancak,kutsalmetniniçinedekatmayanKu
ran’n, bir önceki ayeti bir sonraki ayetiyle tarihsel zamanda yürürlükten kalka
bilmitir.slamiyet’tezaman,dahaçoktarihsellemive‘iyiolmak’gibianlamlve
uravermeyedeerolarakkullanlmtr(Çamurolu,1993:22–23).
Musevîlik,Hrstiyanlkveslamiyettüminsanlarntoplucayarglanacason
an (kyamet) anlayyla, eski Msr ve Greklerde rastlanan ‘öbür dünya’ (Hades
Ülkesi) anlayndan farkllamlar ve tarihsel zaman bilincini getirmilerdir.
Hrstiyanlk, Musevîliin kendine mal ettii, mesajlarn tüm insanla geldiini,

4

bildikleri gibi olmadn görmülerdir. bn-i Sina, Eshab- Kehf’in zamann geçtiini anlamamalarn uyumalarna (yani
hareketsiz kalmalarna) balamtr (Özden, 1996: 93–99).
Bu görüün Dehriyye (maddeci) akmyla benzerlik gösterdii söylenebilir.
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böylece bu sürecinde tüm insanlar kapsadn belirtmitir. slamiyet de bunu
sürdürmütür(Özlem,1996:21–22).
Herüçdindedeinsanatannanbusüretamanlamylainsanaaitolmadiçin
tarihsel zaman hüviyetine sahip deilse de, Modern düüncenin ‘tarihin ürünü
olan insan’ anlayna çok benzer bir anlay olduu görülmütür (Çamurolu,
1993:23).
BazDoudinleriyadafelsefeleriiçinnedensonuçbants,sonsuzçevrim
yadasonsuzgeridönümetafiziiilehiçbirilgisiolmayanyüzeyselolaylarolarak
anlald için (David ve dierleri, 2001: 208), Budizm ve Hinduizm’de tarihsel
zamananlaynarastlanmamtr.Çünkübu inanlardaTanr,çeitlidurumve
anlardainsandaduyguvedüünceolarakkendinigöstermitir(Özlem,1996:22).
Kald ki tarihsel zaman, öncesi ve sonras olan, geri çevrilemezlie ve yeniden
dorulamazla(döndüremezlie)sahipinsanîbirsürecianlatmaktadr.
Budizm’egörezaman,süreklibirakm(satmana)tarafndanoluturulmakta
drvebizatihizamannakkanniteliindendolay,zamaniçindeortayaçkanher
‘biçim’ yok olabilir nitelikte olmann dnda, ayrca bir de gerçekddr.
Mahayanafilozoflarzamannandanibaretolmas,yaniakkanlvesonçözüm
lemede,sürekliolarakgeçmievevarlkolmamayadönüenimdikianngerçek
olmamas üzerinde uzun uzadya durmulardr (Eliade, 1992: 74–75). Hindu
izm’deise,üçdinin(Musevilik,Hrstiyanlkveslamiyet)tersineinsanaaitbelirsiz
birzamandanbahsedilmitir.(Çamurolu,1993:24).HinduizmveBudizmolayla
rn bir tür çevrimsel akna inanmtr. Sonuçta birkaç yüzyl ya da dönem so
nundabalangçnoktasnageridönülmütür.(Davidvedierleri,2001:63).Des
tanveefsanevîanlatmlardaolduugibiHinduizmveBudizm’dededöngüselbir
dünyatasarmegemendir.Budizm’de‘VisuddhiMagga’adverilençalmatam
bir döngünün özeti saylabilir (Aysevener ve Barutca, 2003: 17). Arkaik olarak
tanmlanabilecekbutoplumlardadasomutzamanözellikleilgaedilmeyeçall
mtr. Çünkü zamann ilgas toplumun kendisini yeniden dourmasna imkân
tanyacaktr.“Zamanahiçönemvermezsekvarolmayacaktr;dahas,zamanalg
lanabildiinde (nsan arketipten uzaklap süremin içine dütüünde) de ilga
edilmesimümkünolacaktr”(Eliade,1994:88–89).
Çamurolu (1993: 56–57), tüm slam Heterodoksilerinde ve Gnostiklerde de
zamanndöngüselolduunu,insannzamanla‘zamanolmayan’arasndabiryer
dedurduunubelirtmitir.Böylelikleinsan,tarihselvekutsalzamanlarnolmasn
mümkünklmtr.Döngüselzaman,varlktanyoklua,yokluktanvarlabuson
suzdönüündeeitleyicibirnitelikkazanmtr.Budurumun,slamtasavvufunun
zamananlayüzerindekibiretkisininolduudasöylenebilir.Örnein,buba
lamdaslamiyet’inaçkveörtük,çizgiselbirtarihanlaynadayalbirtarihteolo
jisinesahipolmasna(Özlem,1996:27)ramen,Bektailiegörezamandaevrim
vardr.Amabu,sarmaldöngüselbirevrimdir(helezonikzaman)veuygun‘an’lar
yakalayan peygamber ya da velilerin insanlara ‘yeni’, ‘baka’ örnekler getirerek
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varlk biçimlerini çarmalaryla gerçeklemitir (Çamurolu, 1993: 63–64). Son
GnostiklerdenkabuledilenSabilerdedezamananlaynnhomojenolmad,yer
yerbirbiriyleçelienifadelererastlandbilinmektedir(Gündüz,1995:118).
Zamanndöngüselolmasnnanlam,dünyannyaratcnnelindençktnda
sahipolduukökensel‘kutsalla’herylyenidenkavumasdr.Böylece,zamann
sahip olduu bu nitelikler araclyla insann, dünyann sonuna ve yaratlna
ayinselolarakkatlarakkökendegerçekleenolaylarnçadaolduu(Eliade’dan
aktaranBçak,2004b:116)düünülmütür.
slamdünyasndanbniHaldun’agöre,hertoplumunyaadaamalartam
birdöngüsel(devrî,devrevî)süreçhâlindekendilerinigöstermitir(Özlem,1996:
31).Dahasonra,Haldun’unorganizmafikrindenetkilenenVico,Msrllarcabelir
lendiigibitarihin,üçdönemarasndagidipgeldiinisöylemitir.Bunlar;‘Tanr
larça’,‘kahramanlarça’,‘insanlarça’dr.Budönemlendirmenindilinyazya
yansyansembolleriyleilikiliolduusöylenmitir.Bunagöreilki;kutsalkarakter
lerle hiyeroglif, ikincisi kahramansal karakterlerle sembolik, üçüncüsü ise halk
tarafndanüzerindeanlalankarakterlerlemektubîdildir.Vico’yagörezamannn
ünlüRomalbilgesiVarrobudönemlendirmeyikendincefarkllatrarakyorum
lar. O da dünyann zamanlarn üçe bölmütür. Bunlar; Msrllarn ‘Tanrlar ça
’narasgelen‘karanlkzaman’,‘kahramanlarça’narasgelen‘efsanevizaman’ve
‘insanlar ça’na rasgelen ‘tarihî zaman’dr (Vico, 2007: 61). Bu son dönemlen
dirmedeMsrllarn‘insanlarça’olaraktanmladklarzamannRoma’da‘tarihî
zaman’ olarak belirlenmesi dikkate deerdir. Bu isimlendirmede ünlü Romal
bilginVarrobilerekmiyapmtrbilinmez,amainsanlarlailgilizamanntarihsel
olarakadlandrlmasylasankitarihselzamannninsanîolmasgerektiineilikin
birgöndermevargibidir.

V AVRUPA’DA HRSTYAN REFORM HAREKETLERNN GEÇM
ZAMANALGISINAETKS
Avrupa’da16.yüzyldaHristiyanlktayaananreformhareketleriyletarihya
zclyenibirstratejiveönemkazanm,17.yüzyldaProtestananlaynortaya
çkmasyla da zamann sosyal ve tarihî kavramnda bir deiim fark edilmitir.
Böylece zaman, bir yanyla doal yaratmn bir amac, dier yanyla da insan
farkndalnadayalolaylarntasarlanmasnnbiryoluolarakfelsefîbirdelilol
maya balamtr. Bu dönemde, Hz. sa’nn doumunu merkeze alan büyük bir
argümanla,yüzyldüüncesivemilâttanöncevemilâttansonrakavramlarBat
medeniyetindedahayaygnbirhâlegelmitir(Martinsvedierleri,2004).
16.yy.daFranszdüünürJeanBodin(1530–1597),ilkkeztarihseldönemleri
yeniden belirleyerek, tarihi üç döneme (antik ça, orta ça ve yeniça) ayrmas
(Özlem, 1996: 37) bu anlayn bir sonucu olarak kabul edilebilir. Bu durum, za
maniçerisindevedolaysylabelirlibiraamalardizisiylegelimibirplânla,her
biri ça açan bir olayla balayan tarihsel çalar anlayyla yaplmtr
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(Collingwood,1996:87).Tarihinbutarzdönemlendiriliibugünkullanlan‘tarih
çalar’nntemelinioluturmutur.
Batda zaman kavramlarnn bata döngüsel, sonra döngüsel ve düz çizgisel
olarak birbirini izleyii, 17. yüzyldan itibaren yerini tamamen düz çizgisel bir
kavrayabrakmtr.Bu,bilinçlibirkoputur.Ancakdüzçizgisellik10.yy.sonla
rnakadarTelos’u(öbürdünyayaaitolan)içindebarndrmtr(Ylmaz,1997:42).

VIAYDINLANMAYLASÜRENALGISALDEM
16. ve 17. yy.da doa bilimlerindeki büyük gelimeler ve teknik yeniliklerin
insan yaamna salad kolaylklar göz önüne alnarak “tarihte bir ilerlemenin
olupolmad”sorususorulmutur.Çünkütoplumlarnbelirlibirdurumdanda
haiyibirdurumayükselmiolmalar,onlartoplumolarakgelimekte ve belirli
biryönedoruilerlemekteolduklarinancnaitmitir(AysevenerveBarutca,2003:
31). Bu balamda, gelime (ilerleme) sürecinin Tanr öretisiyle karlkl iliki
içinde oluuna yalnzca Musevî ve Hrstiyan gizemciliinde rastlanmakla kaln
mam,bazRönesansdüünürlerinde(Paracelsus,Herder,Kant,Löwith)deben
zerdüüncelergörülmütür.Bunlarnyanndaörnein,Condorcet,Lessing,Issaac
Iselin‘ilerleme’fikrininmutlusonla;Rousseau,Voltairedemutluolmayansonla
devam ettii üzerinde durmulardr (Aysevener ve Barutca, 2003: 34, 36–37). Bu
durumda“tarihteilerleme”inancyadavarsaymortayaçkmtr.Peki,“tarihte
ilerlemeden”neanlalmtr?
‘Tarihte ilerleme’ ifadesiyle anlatlmak istenen, tarihsel her olayn bir kez
meydanageliivebuolaylarsürekliliininbirbiriardsraçizgiselolarakgelecee
doruakyormugibidüünülmesiolmutur.Buak,sonulbiramacgerçekle
tirmeküzerebelirlibirhedefedoruolabileceigibi,böylebirhedeftenbamsz
daolabilirdi.Burada‘ilerleme’,bellibirsüreçiçinde,osürecinkendisinigösterdii
evrelerdeortayaçkangelimeyekarlkolarakanlamkazanmtr(Aysevenerve
Barutca,2003:31).
Bata Hegel olmak üzere aydnlanma düünürlerinin, ilerleme fikrini
Hristiyantarihyazmndaetkiliolanbirdünyatarihiyazmaprojesindeelealmala
rsözkonusudur.Buyönelmetesadüfîsaylmamaldr.Çünkütarih’ibilgidünya
snnenüstformugörenHegeldedâhilolmaküzereaydnlanmacdüünürlere
göreevrenseltarih,zamanniçindekimutlakruhunilerlemecitezahürüvekendini
gerçekletirmesidir.Çünkütarihtegerçekidealdir.Dünyaruhunungereklirasyo
nelsürecivedoasherzamanbirveayndr.Dünyatarihi;nedensellikyasasn
danvemukadderattanfarklolarakDoadünyasnyöneten(gibi)kendiiçyasa
snasahiptir.Budurum,tarihselzamannsadecerakamsalbirdizideil,birinsan
hayatnn yllar gibi bir hayat sürecinin kaydedilmesi anlamna gelir. Tarihsel
zamandöngülerininarkasndayatannedenlerkavranncayakadartarihseldei
imianlamakpekmümküngörünmemektedir(Dawson,2003:42–43).
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MarksistbirdüünürolanBenjamin’e(1995:46–47)göredeilerlemebenzerbir
anlamtamakta,tarihselilerlemekavram,insanlnhomojenvebobirzaman
içinde durmadan yol ald tasavvurundan ayrtrlamamaktadr. Bu da erken
aydnlanmaclarlaMarksistlerinbilebenzerbirilerlemedüüncesinesahipolduk
larna ilikin bir fikir vermektedir. Ancak, aydnlanmaclarn hepsinde ayn tarz
birilerlemedüüncesininolmadnngörüldüüdeburadabelirtilmelidir.Örne
in, 18. yy. filozoflarndan Iselin’e göre, bir rastlantsallklar alan olsa da tarihte
belli bir gelime, ilerleme anlamnda bir gelime görmek mümkündür. Ama bu
ilerleme, düz bir çizgiyi izlemez. Tarih, ilerleme yönünde uzanan tek bir ip gibi
görülemez. Çünkü onda kopuk yerler vardr. Yani, tarihte yükseliler kadar dü
ülerederastlanr.Amayinedebudurum,tarihinilerleyenbirsüreçolarakgö
rülmesineengeloluturmamtr(Özlem,1996:47).Herderde,tarihi,tekçizgilibir
ak,üstelikhepilerleyenbirsüreçolarakgörmemitir.IselingibiHerderde,tarih
teinilerveçklarolduunudüünmütür.Tarihi,hepilerleyenbirsüreçolarak
görmek, bir ‘aydnlanmac iyimserlik’ in ürünü olmutur (Özlem, 1996: 54). Ve
sonuçta18.yy.naydnlanmacfilozoflarnn,ilerlemeidesinintametkisinegirdik
lerivetarihide‘genelolarakilerleyenbirsüreç’olarakgörmüolduklarsöylene
bilir(Özlem,1996:51).
AntropolojialanndaAvrupamerkezciliineletirisiniyapanFabian(1999:21),
Modernlie yönelik olan ve antropolojik söylemin ortaya çkmasna neden olan
belirleyici bu admlarn, dorusal bir yolun icat edilmesinde deil, genelletirme
veevrenselletirmeyoluylaMusevîHrstiyanzamannlaikletirmeyeyönelikbir
dizi giriimde aranmas gerektiini belirtmitir. Ona göre, yine de bu konudaki
belirleyici gelimeleri aydnlanma çanda aramak için geçerli nedenler vardr.
Aydnlanma dönemi zaman yorumcularnn, ampirik tümevarmn basit sonucu
olduunu düünmek naifçe olacaktr. Ona göre, ‘akln mit tarihi’ olarak bunlar,
ideolojikyorumvedüüncelerdir:Laikletirilmizaman,mekânigaletmeninbir
aracnadönümütür.Bu,sahiplerinidünyanngenilemesinitarihesaklamahak
knverenbirgerekçedir(Fabian,1999:185).
AydnlanmannbüyükdüünürlerindenHegel’egöretarihselsüreçler,zaman
cetvelineyaylmmantksalgeçmilerdir.Tarihbirçeitmantktanbakabirey
deildir;zamansalbirönceliksonralkilikisihâlinegelmesi,bumantktakiman
tksal öncelik sonralk ilikisinin yerine geçmekten çok, onu zenginletirir ya da
salamlatrr(Collingwood,1996:154).
TarihtesonulbiramacnolduudüüncesiaydnlanmacfilozoflardanKant,
Hegel, Comte ve Marks’ta kendini göstermitir. Bu, Kant’ta ‘insann özgürlüü’,
Hegel’de‘tininaçlm’,Comte’de‘üçhâl(teolojik,metafizik,pozitif)’,Marks’taise
‘tarihyasas’nabürünmütür(AysevenerveBarutca,2003:45).
Moderntarihyazmndatarih,birsüreci;zamanisesonadorugidiibelirt
mekiçinkullanlmtr.Bu,Modernizmlebirlikte,18.yy.daolduugibifarklfark
l tarihler yerine yalnzca tek bir süreçten oluan bir tarih olarak anlalmtr
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(Hartog,2000:202–204).Budurumun,tarih’inçizgiselbirzamananlayilekolek
tifkapsayclolantekilbiradadönümesiyleilgisiolduudüünülmütür.

VIIÇZGSELZAMANANLAYIINATEPKLER
SpenglerveToynbee,Modernçalarnçizgiselolarakilerleyentarihanlayn
bellibirkötümserlikleyadsyp,büyükölçüdeantikçandöngüseltarihanlay
na dönü yapmlardr. Antik çadan sonra yeniçada G. Vico (1668–1744) ile
örneigörülen‘tarihinçemberteorisini’yenilemilerdir(Özlem,1996:163–165).
Yapsalctarihanlayda,büyükölçüdeantikçandöngüseltarihanlayna
dayanmtr.Buanlay,tarihi‘insanlnsürekliilerleyenbirgeliimsüreci’ola
rakgörençizgiseltarihanlaynn,nedenselcidüünceninbirütopyasolduunu
belirtmitir(Özlem,1996:171).
YapsalcdüünceninenönemlitemsilcilerindenbirisaylanLéviStrauss,“ta
rih her zaman bir mistisizm ve antroposantrizm açsndan deerlendirilmi ve
tarihehepbirilerlemeciçizgiselplânyükletilmitirkibu‘Hristiyanütopyas’nda
artkkurtulmakgereklidir”(Özlem,1996:171)demeksuretiyle,ilerlemecianlay
ntemellerindekidinseletkiyedikkatçekmitir.O,tarihselbirolayn,kronolojik
tarihanlayndandolaydorubirekildeokunamayacaniddiaetmi,çada
(Modern) tarihin temel kaygsnn, birbirinden kopuk ve kesintili olaylar, doa
bilimlerinden devirilen ‘geometrik süreklilik’ tasavvuru içerisinde birbirini ta
mamlar hâle getirmek olduunu söylemitir (Türker, 2004: 86–87). Evans (1999:
146)da,“Eerbirbiriniizleyenzamanzihinselbirinaaracolarakdüünülürse,o
takdirdebununtarihselaratrmaaçsndansonuçlar,kimiyazarlarniddiaettik
lerigibiçokciddidir”diyerekkronolojinintarihininaedilmesindebelirleyiciol
masntehlikelibulduunubelirtmitir.
Ankersmit(1994)“tarihselzamann,Batuygarlnnyaknveoldukçayapay
biricad”olduunusöylemekleyaygnbirgörüüifadeetmitir.Onagöre,zaman
kavramnadayaltarihselöyküyazmak,insaniçineçekenkumüzerinebinakur
maktr(Evans,1999:146).
Türkiye’de tarihin anlalmas noktasnda göz ard edilemeyecek farkl çal
malaryapmMustafaArmaandatarihindüzbirçizgihâlindeilerlediisaplan
tsndan kurtulmak gerektiini belirtmitir. Bunun dünyaya egemen olmay ba
armbirideolojinin,Avrupamerkezli(Eurocentric),emperyalistideolojinin‘ba
ar’öyküsünüanlatmaküzerekurgulanm,ilerlemecibirtarihgörüüolduunu
açklamtr.Armaanöyledevametmitir(2003:91):
“Oysaaynsüreçte‘maluplarn’tarihebaklar,galipleriideolojisindenderin
biçimdeetkilenmiveonlardasankikendileribusüreçtenbaarlçkmlargibi
aynilerlemecitarihgörüünebalanm,kenditarihlerinibirgerilemetarihiola
rakokumabahtszlnauramlardr.NevarkibuilerlemeciveAvrupamerkez
libak,okadaretkiliolmuturki,birÇinli’ninveyaTürk’ünkenditarihini,ancak
Batl bilim ve teknolojiye hizmet ettii kadaryla ciddiye almas gibi açkça sö
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mürgeci efendinin mantnn üstünlüüne dair sarslmaz bir inanca yol açm
bulunmaktadr.”
Aslndakronoloji,örtülüamaçlariçinkullanlansadecebiraraçtr.nsantop
lumununvekültürününgelimesindedoalyasalarnveyasayabenzerdüzenli
liklerin i banda olduunu göstermek için bunun içerdii zamansal
mesafelendirmeyeihtiyaçduyulmutur(Fabian,1999:53).
Sonolarakizafiyetkuramnadayananbirçokdüünür(Postmodernist),ayar
lanmvedorusalbirzamankavramndankukuduyduklarn,siyasîanlamda
böyle bir zaman anlayn baskc ve denetimci olarak gördüklerini, bunun
hegemoniksöylemihakllatrdn,dünyayaBattarzbakaçsn,Batlolama
yan bak açsna göre ayrcalkl bir konuma getirdiini belirtmilerdir.
Postmodernistdüünürlerinbureddiyeleri,esasitibariyledorusalzamanntüm
dünyada insanlarn günlük yaamnda kullanld için, yani iddia edildii gibi
“mevcut hegomonik düzenlemelerin ayrcalna sahip” insanlarn yalnzca kav
ramolarakbalandklarbireyolmadiçinboaçkm(Evans,1999:147)gö
rünmektedir.

VIIIÇZGSELZAMANANLAYIINATEPKLEREELETRLER
Postmodernistolarakadlandrlan,dahaçokmoderniteninnedenolduuso
runlarneletirisiüzerinekuruludüüncelerisavunandüünürlerinfizikselzaman
vedolaysylaçizgiselzamananlaynagetirdiklerieletirilereyönelikdeeletiri
lergelmitir.HattapostmodernistlerarasndaönemlibirisimsaylanUmbertoEco
bile, zamann tek bir oku olduunu söylememekle birlikte, günlük yaamdaki
fiziksel zaman ölçülerinin içsel zaman ölçülerinden daha geçeli olduunu belirt
mitir.Onagöre“saat7’deParis’tenyolaçkanbirtreninLion’asaatkaçtavaraca
nhesaplamakiçinBergson’uniçselzamanyladeil,saatlerinzamanylailem
yapmakgerekmektedir”(Davidvedierleri,2001:206–208).Ecobununla,fiziksel
zamannvedolaysileçizgisel zamannpratiksonuçlarndandolayyoksayla
mayacansavunmutur.Budurum,izafiyetteorisindenhareketederekizafibir
zamanalgsnnvarlnbenimseyen,süreklilikveilerlemekavramlarnneleti
relliini savunanlarn dile getirdiklerine kar saylabilecek bir yaklam olmas
açsndanönemlikabuledilebilir.
Evans (1999: 158–159) da, dorusal zaman nosyonunu eletiren Postmoder
nistlerin,tarihçilerinuzunsüredirçalmalarndazamanailikindeiikkavram
lar kullanmaya alk olduklar gerçeini görmezden geldiklerini belirterek öyle
devametmitir(Evans,1999:159):
“Gerçektendetarihlerizamannosyonlartanmgereiyllarnaktarlmasyla
snrlolanvakanüvistlerdenayraneyintamdabuolduusöylenebilir.Tarihçi
ler, siyasî tarihin en geleneksel türlerinde bile pek fazla bir eylerin deimedii
yllar ya da on yllar hzla geçerler ve örnein, Fransa’da 17891794’da olduu
gibi,eskirejimdebiryldameydanagelendendahafazlasiyasalolaynmeydana
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geldiidönemlerüzerindeyounlarlar.Tarihçilerbenzertürdentarihselsüreçle
rin, farkl ülkelerde farkl zamanlarda ortaya çkt düüncesine de alktrlar.
Meslekten tarihçiler, farkl tür tarihler için farkl türden dönemlendirmenin söz
konusu olduu düüncesine de alktrlar. Çünkü ekonomik deiimin, siyasal
deiimden, teknolojik deiimin de kültür ve sanattan farkl bir hz olduunu
bilirler. Bu alanlardaki herhangi bir deiim hiç kukusuz dieri üzerinde etkili
olmutur.Ancak,bunlarntümünübellibalsiyasaldönümnoktalarnnolutur
duugelenekselzamanbirimleri içinetktrmakhernekadarulusaltarihders
kitaplarnda yeterince yaplmsa da yapaydr, yararszdr ve dorusal zamann
Postmodernistlerce sorgulanmas bu bilinci gelitirdii ölçüde yararl saylmal
dr.”
Evans,tarihselanlatlarnzorunluolarakzamannaknnileriyigösterenyö
nünebalolmakdurumundaolmadklarnbelirtmitir.O,Modernçanenünlü
tarihselçalmalarndanbazlarnnzamanaçsndangeriyedorugittiini,amac
neolursaolsun,tarihigeriyedoruyazmann(azkullanlmolsada)20yy.bala
rndaFransztarihçiSimiand’n‘kronolojikput’dediieyikrmakiçinkullandk
larçokdeiikyollardanbirisiolduunusöylemitir(Evans,1999:157–158).

SONUÇ
Görüldüü gibi, tarih ile tarihsel zamann birbirinden ayrtrlamayacak ka
dar ortak bir doas vardr. Bu durumun tarih yazmna da büyük bir etkisinin
olduukukusuzdur.Hertoplumagörezamananlayfarklolduugibigeçmi
tenbugünekadardazamananlaylarndabüyükfarkllklarmeydanagelmitir.
Özellikle,tarihselzamannçizgiselyadabakabirformdaolmasgerektiikonu
suna ilikin tartmalar zaman kavramnn niteliini belirleyen en önemli etken
gibigörünmektedir.Bununnedeninin,öncedendebelirtildiigibi,zamannsoyut
ve tanmlanamaz olan doasve bu doannyasland felsefî arka plan olduu
söylenebilir.Çünküsoyutolanzamantanmlamaveonaanlamyüklemeeylemi
nin,benimsenmiolaninanç,düünceyadafelsefîdurulayakndanilgisioldu
unusöylemekmümküngörünmektedir.Bunagöre,felsefîaçdansonulbiramac
olduudüünülensüreçlerinzamansaldeerlendirilmesidorusalçizgiselolarak
tanmlanabilirken,bavesonuçokdabelirliolamayansüreçlerindaireselbirbi
çimde sürekli kendini yinelemesi ise döngüsel olarak adlandrlabilmitir. Bu se
bepten,tarihselzamannçizgiselyadabakabirformdaolduuyadaolmasge
rektii konusuna ilikin tartmalar son bulacak gibi görünmemektedir. Ama en
azndantarihçilerinzamanayüklediklerianlamn,onlarnçalmalarnnniteliini
belirlediinibirkezdahavurgulanarak,tarihyazmndagenelolaraktercihedilen
çizgiselzamananlaynnyarattkstllklarnfarkndaolunmasönerilebilir.
Kiminegörebiralkanlkkiminegöredebirzorunlulukolaraktarihçalma
larnnçizgiselbirzamanalgsylayaplmas,enbatatarihçininyaptolguse
çimindeoldukçaindirgemecisonuçlardourmaktadr.Budurumun,tarihçininbir
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olgular tasarm yapan koleksiyoncu olarak görüldüüne ilikin eletirilere yol
açtbilinmektedir.Bunaekolarakçizgiselzamann;süreklilikvedeiimalgsn
tercihsiz bir biçimdesunmas yannda idealtarihselolaylardizisi, idealakve ideal
dönem algs yaratma tehlikelerini barndrd; daha da önemlisi, Hobsbawm’n
(1999: 81) belirttii gibi, tarihsel süreci ‘gelecekte mutlu (ya da mutsuz) sona giden
insanyazgsnaçklamak’olarakgörülmesineyolaçtiddialarndanbahsedilebilir.
Bu noktada tarih yazmnda; çizgisel zaman algsnn getirdii bu eletirileri göz
önündetutarakezamanl(senkronik)vekarlatrmayapmayaimkantanyan
çalmalarayerverilmesiönerilebilir.
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