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ÖZET

Yakin dönem tarihi, geçmis dönem tarihinden belirgin farkli özel-

liklere sahip bir çalisma sahasidir. Bunun farkinda olan tarihçiler, ya dö-
nemden tamamen uzak durarak isi diger sosyal bilimlere (siyaset bilimleri,
sosyoloji, ekonomi vs.) birakmakta, yada geçmis dönemin çalisma me-
totlarini yakin döneme uygulamakta, bu durumda da yetersiz kalmaktadir.
Günümüz tarihçiligindeki "bugün için tarih yazma" pragmatik amacini göz
önüne alirsak, tarihçilerin tavirlarini degistirme gerekliligi kendiliginden
ortaya çikar. Bu makale, tarihi düsünce ve çalisma disiplininin, yakin
dönem dünyasina uygulanip uygulanamayacagi sorusuna cevap ara-
maktadir. Konu karsilastirma yoluyla ele alinmis, geçmis ve yakin dönem
tarihi arasindaki farklar yakin dönem tarihçisi, olaylari ve kaynaklari, ve
inceleme metodu baglamlarinda tartisilmistir. Bu suretle bir yandan, yakin
dönem tarihinin, geçmis tarihten farkli olarak, nitelikleri daha belirgin hale
gelirken, diger yandan, yakin dönemin diger sahalardan farki ortaya çik-
mistir. Beliren bir baska nokta da, yakin dönem tarihinin geçici niteligidir.
Bütün bu nitelikler ve farkliliklar, yakin dönemi kendi basina bir çalisma
sahasi yapmaktadir, fakat bu arada, yakin dönemi çalismak için diger sos-
yal bilimler ile isbirligi geregi hasil olmustur. Yakin dönemin kendine has
sinirlamalari ile birlikte disiplinler arasi bir metotla çalisilabilecegi so-

nucuna varilmistir.

* Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve InklUip Tarihi Enstitüsü. Çalismainin ilk so-
nuçlarini yüksek lisans Tarih Metodolojisi dersinde ögrencilere sunma ve onlarla tartisma firsati veren
ve daha sonra metni okuyarak önerilerde bulunan hocam Prof. Dr. Bahaeddin Yediyildiz'a te-
sekkürlerimi sunuyorum. Meslekdaslarim Ars. Görv. Saime Selenga Gökgöz ve Ars. Görv. Yonca An-
zerlioglu ile yaptigimiz tartismalar pek çok noktanin netlesmesine vesile oldu. Kendilerine tesekkür
ediyorum.
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GIRIs diyalogdur", 2 Bu tanima baktigimizda su üç unsurun öne çiktigini gö-

rüyoruz: 1- Tarihi yazan kisi, yani tarihçi; 2- Tarihin konusu olan olay ve

olgular ve bunlarin kaydedildigi kaynaklar; 3- Tarihçinin olgulari (verileri)

sorgulamada kullandigi metotlar. Bu çalisma da, bu üç unsur etrafinda ya-

pilandirilmistir.

Yabanci dilden yapilan tercümeler hariç tutulursa, Türkiye'de tarih
metodolojisi konusunda çalismalar maalesef az sayidadir. Yakin dönem ta-
rihi söz konusu oldugunda ise bunun yokluga dönüstügünü söylemek abar-
tili olmayacaktir. Iste bu makale, bu eksikligi gidermek ve yakin dönem ta-
rihi çalisacak olanlara bir baslangiç noktasi saglamak amaciyla kaleme
alinmistir. i Ayrica ümit ediyoruz ki, makale yakin dönem tarihinin nasil
yazildigi konusunda bilgi vermek suretiyle, bu dönem tarihi oku-
yucularinin, okuduklari eserleri elistirel gözle degerlendirmelerine yar-
dimci olacaktir.

Makalenin bundan sonraki kisminda bu unsurlardan her biri yakin

dönem tarihi açisindan ele alinmaktadir. Bu yapilirken, büyük ölçüde

yakin dönem tarihi "hakiki" tarih ile karsilastirilmakta, farkliliklari teshis
etme yoluyla yakin dönem tarihi, tarihçisi, olaylari ve kaynaklarinin ayirici
özellikleri daha net olarak ortaya çikarilmaya çalisilmaktadir. Yakin
dönem incelenirken kullanilan metotlara ve bu çerçevede de bu dönem ta-

rihinin diger disiplinlerle olan iliskisine yer verilmektedir. Tarihin diger
sosyal bilimlerle örtüsmesinin en yogun ve genis sekilde yakin dönemde
gerçeklestigi göz önünde bulundurularak, tarihin kapsadigi alan be-
lirlenmeye çalisilmaktadir. Sonuç kisminda ise yakin dönem tarihinin, ta-
rihin bir türü olarak ne dereceye kadar ve ne sekilde çalisilabilecegi hak-

kinda bir degerlendirme yapilmaktadir.

Tarih metodolojisinin zaman içinde gelisme ve olgunlasmasi bir kaç
evrede ele alinabilir. 19. yüzyila kadar olan ilk evrede, tarih bir olaylar di-

zisi olarak görülmüs ve geçmiste neler oldugunun bilinmesi ve bunlarin
gelecek nesillere aktarilmasi, tarihle ugrasmanin asil amacini olus-
turmustu. 19. yüzyilla birlikte baslayan ikinci evrede, tarihçiler, tarihi 01-
gularla çalismayi genellikle doyurucu bulmus ancak olgular üzerine so-
rular sorma ve bunlara cevap aramanin gereksiz hatta kötü bir sey
oldugunu düsünmüslerdi. "Tarihteki anlam"in, tarihte sakli ve ken-

diliginden belli olduguna inaniyor ve bir tarih felsefesine sahip olma ge-
regini kabul etmiyorlardi. Tarihte olgularin basi çekmesine ilk meydan
okuma bu yüzyilin sonlarina dogru gerçeklesti ve 20. yüzyila gelindiginde,
"tarihteki anlamliin, tarih felsefesi yoluyla kavranilabilecegine inanan bir
kisim tarihçiler, tarih ve tarihçinin yaptigi isi temelinden sorgulamaya bas-
ladilar. Bu üçüncü ve sonuncu evrede, tarihin ne oldugu, tarihçi ve olgulari
tartisildikça tarihin degisik tanimlari yapildi. Bunlardan en yaygin kabul

gören E.H. Carr'in tanimina göre tarih, "tarihçi ile olgulari arasinda ke-
sintisiz bir karsiliki etkilesim süreci, bugün ile geçmis arasinda bitmez bir

Tabii burada ilk önce ele alinacak temel soru "yakin dönem tarihi de-

yince ne anliyoruz?" olacaktir.'

2 E,H. Carr'in Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Gürtük, Birikim Yayinlari, Istanbul, i980, s.
i 1-41. Yukanda sözünü ettigim tarihin degisik tanimlari için bak. Mark K. Krug, Historyand the So-
cial Sciences, New Approaches to the Teaching of Social Studies, Blaisdell Publishing Campany, USA,
1967 S. 3-4; John Higham-Leonard Krieger-Pelix Gilbert, History, The Development of Historical Stu-
dies in the United States, New Jersey, 1965, önsöz, s. ix. Kelime itibariyla tarih Arapça'da gök-
yüzündeki Ay'in tarifi demek olur ki, bu da bir hadisenin meydana geldigi ani ve hadisenin süresini
tayin ve tespit etmek, yani kronolojisini belirlemek anlamina gelir. Tarihin Bati dillerindeki karsiligi
olan history ise, sorgulama anlamina gelen Yunanca bir kelimeden gelmektedir. Ilginçtir ki her iki top-
lumda tarih bu tanimlar yönünde gelismis, tarihin amaci hedefini de yine bu tanimlar belirlemistir.
Bati'da ve Islamiyet'te tarihin gelisimi bu durumu açiklikla göstermektedir. Bu konuda bak, Paul K.
Conkin-Ronald N. Stromberg, Heritage and Challenge, The History and Theory of History, Forum
Press, Inc,llinois, 1989; "Tarih", Islam Ansiklopedisi; Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Istanbul, 1981,
Osmanli ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihçiligimizin gelisimi hakkinda bak, Halil Inalcik, "Some Re-
marks on the Study of History in Islamic Countries", Middle East Journal, VII, 1953, s. 451-455; Ber-
nard Lewis, "History-writing and National Rewival in Turkey", Middle Eastem Affairs, June-July,
1953, s. 218-227; Büsra Ersanli Behar, Iktidar ve Tarih Türkiye'de "Resmi Tarih" Tezinin Olusumu
(1929-1937),2. Baski, APA yayinlari, 1996.

i Bu eksikligi, H.Ü. Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü'nce, Cumhuriyet'in 75. Yili mü-
nasebetiyle yapilmasi planlanan "Cumhuriyet Tarihi Arastirinalarinda Yöntem Arayislari" konulu sem-
pozyumun hazirlik çalismalari sirasinda kuvvetle hissettik.
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YAKIN DÖNEM TARIHININ TANiMi azzam zaman kitlesidir. Dünya 1750'leredogru çok sayida uygarligi ile bir-
likte bir dizi alt üst olusun, zincirleme felaketlerin (bunlara sadece Bati uy-
garligi ile birlikte bir dizi alt üst olusun, zincirleme felaketlerin (bunlara sa-
dece Bati uygarligi maruz kalmamistir) içine girmistir. Bugün hala bu
sürecin içindeyiz". 5 Braudel'in sosyal tarih anlayisinin en belirgin özel-
liklerinden birinin, olaylari uzun dönemde incelemek oldugu düsünülürse,
iki yüz elli yili kapsayan simdiki zaman tanimini yadirgamamak gerekir.
Bu tanim aslinda, hemen yukarida verdigimiz Barradough'un tanimiyla ör-
tüsmektedir. Bir baska, daha alisilmis tanim ise yakin dönemi tarihçinin
yasadigi dönem olarak belirler.

Yakin dönem tarihinin hangi zaman kesiti ile ilgilendigini ve bu dö-
nemi diger dönemlerden ve çalisma sahalarindan, özellikle de hakiki tarih 3

ve siyaset bilimlerinden, ayiran özelliklerin neler oldugunu tartisarak,
yakin dönem tarihinin kullanilabilir bir tanimi gelistirilmeye çalisacaktir.

Yakin zamanin, simdiki ve geçmis zamandan farkli olarak, ne zaman

basladigini ve ne zaman bittigini kesin olarak belirleyebilir miyiz? Bu
biraz tartismali görünüyor. Yasli insanlarin hatiralari 1930'lu yillara kadar
uzanabilir, fakat üniversitede okuyan bir ögrenci için II. Dünya Savasi ki-
taplardan ögrendigi tarihtir. Bazi tarihçiler 19. yüzyilin bile tarih adini ala-

mayacak kadar bizden uzak olmadigini söylerken, çagdas dünya ile il-
gilenenler, her çalismanin yasadigimiz güne kadar uzanmasi gerektigi
görüsündedirler. Bu fikir ayriliklari, tanimlarda kullanilan farkli kri-

terlerden dogmaktadir. Örnegin G. Barradough, yakin dönemi, yeni prob-
lemler açisindan görür ve günümüz dünyasindaki problemlerin ilk kez or-

taya çiktigi zamanda, 1890'larda,baslatir. 4 Buna karsin, konuya uygarliklar
açisindan yaklasan F. Braudel'in yakin degil, simdiki zamani çok genistir.
Ona göre: "Simdiki zamani, kendi hayatimizin ölçeginde, su çok ince,
önemsiz gündelik zaman dilimleri halinde yargilamayalim. Uygarliklar ve

hatta tüm ortaklasa insalar ölçeginde, onlari anlamak ve kavramak için
baska ölçüler kullanmak gerekir. Bugünün uygarliginin simdiki zamani,
safagi 18. yüzyilda ortaya çikan ve gecesi henüz yakin olmayan su mu-

Bu noktada.tarihçiler için çok önemli olan, fakat o ölçüde üzerinde
çok az veya hiç durmadiklari zaman konusuna deginmek gerekiyor. In-
sanlarin zaman kavramini ikiye ayirabiliriz; birincisi fiziksel veya öl-
çülebilen zaman, ikincisi hissedilen zaman. Dakika, saat, yil, yüzyil gibi
ölçülerle belirlenen birinci 'türden zamanin karsisinda ikinci tür zaman,
beklerken insana uzun gelen, mesgul iken geçtigi fark edilmeyen za-
mandir. Tarihçiler çalismalarinda birinci türden zamani tercih eder ve bunu
silsile ve süreç/dönem olarak kullanirlar. 6 Yukarida Barradough ve Bra-
udel'in yaptigi simdiki zaman tanimlari, zamanin süreç kabul edilerek ya-
pildigi tanimlardir. Simdiki zamani problemler ve uygarliklar açisindan ta-
nimlayan bu tarihçiler, simdiki zamanin baslangici olarak önerdikleri
tarihlerle aslinda, bugün içinde bulundugumuz sürecin/dönemin bas-
langicini belirlemistir. Dolayisiyla, bu simdiki zamanin baslangicini Bra-
udel'in 18. yüzyila ve Barradough'un 1890'lara uzatmasina sasmamak
gerek.

\,

3 "Hakiki tarih" terimi ile geçmis dönem tarihi kastedilmektedir ve makale içinde "geçmis
dönem tarihi" ve "standart tarih" terimleri ile dönüsümlü olarak kullanilmistir. Yakin dönem tarihçisini
incelerken asagida kullanacagimiz "hakiki tarihçi" terimi de buradan !Üretilmis ve "geçmis dönem ta-
rihçisi" ve "standart tarihçi" terimleriyle dönüsümlü olarak kullanilmistir. Ilk duyusta kulak tirmalayci
gözüken "hakiki tarih" ve "hakiki tarihçi" terimleri yakin dönem tarihini diger tarihlerden ayiran özel-
likleri belirlemeye çalisirken bir karsilastirma birimi bulma ihtiyacindan kaynaklanmis ve her iki sa-
hanin kendine has niteliklerini belirlemede son derece faydali olmustur.

4 Geofrey Barrac1ough, An Introduction to Contemporary History, Penguin Books, third edi-
tion, 1990, s. LO.G. Barrac1ough, 1961 de Kennedy'nin ABD baskani olmasi ile 1890'da Bismarek'in
politik sahneden çekilmesi arasinda geçen zamani, henüz baslangicinda olan yakin dönem ile Rö-
nesans, Aydinlanma ve Fransiz Ihtilali ile belirlenen modem tarihin arasindaki dönüm noktasi olarak
görür. Kitabin ilk baskisi 1964 yilinda yapilan yazarin (kitabin sonraki basimlan ilkiyle aynidir)
1961'deki dünyayi farkli olusumlar içinde tanimlamasi ve modem ve yakin dönem arasinda kesin si-
nirlar çizmis olmasi ilginçtir.

Yakin dönem tarihinin ilgili oldugu zaman kesitini tayin etmeye ça-
lisirken bizim ilgilendigimiz-çogu tarihçilerin ilgilendigi de budur-zaman
silsile olarak kullanilan zamandir. Zaman Düz bir çizgi halinde ilerler ve

5 Femand Braudel, Tarih Üzerine Yazilar, çeviren Mehmet Ali Kiliçbay, Imge Kitabevi,
1992, s. 312.

6 Zaman kavrami, türleri ve kullanimi için bak. Robert F. Berkhofer, A Behavioral Approach to
Historical Analysis, New York-London, 1969, s. 21 1-242.
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tarihçi bu çizgi üzerinde olaylari ilgili yila ve zamana koyar. Tarihteki
olaylarin, veya her hangi bir olayin, zaman ve mekandan bagimsiz olarak
gerçeklesmesi mümkün degildir. Bir olay mutlaka belli bir zaman içe-
risinde meydana gelir ve diger olaylarla birlikte düsünüldügü zaman ön-
celik sonraliklardisiklik söz konusudur. Düz bir hat boyunca ilerleyen
zaman çizgisini düsünürsek, bu çizgi üzerinde, devam etmekte olan,
hemen önce, biraz daha önce ve çok önce olmus bitmis olaylarin, bu siraya

göre ard arda geldigini ve her birinin tek ve benzersiz oldugunu görürüz.
Olaylarin bu sekilde dizilisi, bir yandan olaylar arasindaki sebep netice
iliskisini kurarken, diger yandan da, bunlari ayri ayri olaylar olarak sunar.
O halde, olaylar ayri ise bunlarin nitelikleri de ayri olmalidir.

Bu durumlara sirasiyla birer örnek vererek düsüncemize açiklik ge-

tirebiliriz. Ilk örnegimiz için zaman çizgimiz üzerinde yasamakta ol-

dugumuz 1998 yilini seçiyoruz. Uzak geçmisteki olaylardan birini, mesela
l839'da Tanzimat'in ilanini hatirlayalim. Olayin üzerinden bir buçuk asir

gibi uzun bir zaman geçmis ve her türlü neticeleri yasanmis bitmistir.
Hatta, üzerine benzer olaylar yasanmistir. Tarihçiler artik burada çe-

kinmeden devreye girebilir ve Tanzimat hakkinda yazabilirler.

Dördüncü ve son örnegimiz için 1990 yilini ve bu yilda Irak-Amerika

arasinda yapilan, Körfez Savasi'ni hatirlayalim. Körfez Savasi fiili olarak

bir kaç ayda bitmistir. Fakat, Amerikan ordusu hala bölgededir ve içinde

bulundugumuz 1998 yili baslarinda bölgede yeni bir gerginlik yasanmistir.
Bu durumda Körfez Savasi'nin sona erdigini söylemek mümkün müdür?

Savas hali devam ederken, savas hakkinda yazilabilir, fakat sonucu henüz

belli degildir ve kisa, orta ve uzun vadede nelere yol açacagi simdiden

henüz bilinmemektedir. Bu nedenlerden dolayi, yazilanlar geçici olmak zo-

rundadir. Tarihçiler genelde olayolup bittikten, külleri soguduktan sonra

yazmayi tercih ettikleri için, bu tür yazilari yazanlar daha çok, tarih ki-

taplarini koltugunun altina alip savasa giden gazeteciler ve politika yo-
rumculari olur.

Zaman çizgimizin üzerinde biraz daha geriye atlayip, 1946 yilinda
yasamakta oldugumuzu farz edelim. Bu yilda II. Dünya Savasi henüz sona
ermistir. Sonuç bilinmektedir fakat, bütün dünyayi etkileyen böyle büyük
bir hadisenin kisa, orta ve uzun vadedeki neticeleri meçhuldür. Savas bit-.

mistir fakat külleri henüz sogumamistir. Dolayisiyla, ardindan yazacak ki-
siler tarihçiler degil, genellikle siyaset bilimleri ile ugrasan kisilerdir.

Bu örneklerden, geçmisteki olaylarin neticeleriyle birlikte bir bütün

olarak anlasilmasinda ve hakkinda yazilmasinda zamanin ne kadar önemli

oldugu görülmektedir. Dikkati çeken bir baska nokta da, örneklerin son-

larinda belirttigimiz, kimlerin belirtilen konularda yazmaya egilimli ol-

dugudur. Bu konuda yukarida genel egilimi yansitan yakistirmalar ya-
pilmistir, fakat koyulan sinirlar kesin degildir, her zaman asilabilir.

Yukaridaki örnekleri inceledigimizde, ilk örnekteki olayolup biteli yillar

oldugu ve bütün neticeleri yasandigi için bunu sürecini tamamlamis tarih,

son örnekteki olay hala süregelmekte oldugu için bunu sürecini henüz ta-
mamlamamis, olusum halindeki tarih, olarak adlandirabiliriz. Bu özel-

liklerinden dolayi, ilkine 'hakiki tarih' ikincisine de 'yakin dönem tarihi'

adlarini verebiliriz. Geriye kalan ikinci ve üçüncü örneklerin de yakin

dönem sayilmaya uygun oldugu söylenebilir. Olaylar henüz bitrpistir veya:
biteli kisa bir süre olmustur. Tarihçi bunlari yasamis ve kaydetmistir. Bu

tarih, yasayan hatiralarin ötesinde geçmisi yeniden insa etmeye çalisan 'ha-
kiki tarih'den farklidir. Hayal etmek yerine hatirlamayi gerektirir. Bu tanim

Barrac1ough'un yukarida verdigimiz taniminin özüne uygundur ve tarihir

yasadigimiz güne kadar getirmemizi saglar. Burada eksik kalan nokta,

yakin dönemi açiklamak için ne kadar geriye gitmemiz gerektigidir. Bu is

bizi yasayan hatiralarin da ötesine götürür. Yukarida da bahsettigimiz gibi,

Ikinci örnegimiz için, zaman çizgimizde 1960 yilina gelelim ve bu

yilda yasamakta oldugumuzu farz edelim. II. Dünya Savasi'ni (1939-1945)

hatirlayalim. Savas bitmis ve üzerinden on bes yil geçmistir. Savasin so-
nucu, kisa ve orta vadedeki neticeleri bilinmekle beraber, uzun vadedeki

neticeleri henüz ortaya çikmamistir. Bu durumda konu hakkinda yazma

isini yine siyaset bilimcileri ve bazi yakin dönem tarihçileri üstlenir.
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Barraclough bu konuda, günümüzdeki problemlerin ilk sekil aldigi dönemi

gösterir ve, örnegin 1961'deki dünya olaylarinin baslangici olarak 1890'i

en uygun tarih olarak verir. Bu durumda, yakin dönem tarihini çalismak
için, hakiki tarihin son devrelerine uzmanma geregi hasil olur. 7

Bütün bu tanimlar ve sinirlamalari dikkate alarak asagidaki tar-

tismamizda kullanmak üzere yakin dönemin en uygun tanimini 'tarihçinin
yasadigi dönemdir' olarak belirleyebiliriz. Bu tanim çogu kisinin hem fikir

olabilecegi geçici bir tanim bulma ihtiyacindan kaynaklanmistir ve esnektir.

Bu tanimi, tartismamizin baslangici olarak kabul ettikten sonra, yakin

dönem tarihini yukarida bahsettigimiz üç ana nokta etrafinda tartismaya
geçebiliriz. Bunlar yakin dönem tarihçisi, yakin dönem tarihinin olaylari

ve kaynaklari, ve inceleme metotlari olup asagida sirasiyla ele alinacaktir.

i

YAKIN DÖNEM TARIHÇIsI

Tarihçiler genelde, bir hadisenin üzeriden elli yil-bu zaman, arsivlerin
açilma süresi olan otuz yila kadar da inebilir - gibi bir zaman geçmeden ta-
rihinin yazilamayacagina, yazilirsa bu tarihin pek çok eksiklik ve yan-

7 Bu noktada, yakin dönem tarihinden (contemporary history) farkli olan ve bugüncülük (pre-
sentism) olarak telaffuz edilen tarih anlayisindan bahsetmek faydali görünüyor. Bundan, bugünün po-
litikalarina gerekçe ve haklilik kazandirmak gayesiyle, geçmis dönemin tarihini yazmak an-
lasilmaktadir. Bugüncülük, yasanan günün tarihini yazmak olarak algilandiginda, tarihe yabanci bir
kavram degildir, Hitit dönemine kadar uzanir. Osmanlilarda da ayni isi gören vakanüvisler vardir.
Ancak günümüzdeki bugüncülük anlayisi geçmisteki anlayistan çok farklidir. Geçmiste olay an-
laticiligi olarak algilanan bugüncülük, günümüzde, bugün için tarih yazma anlayisini yansitir. Italyan
filozof Bernard Croce bugüncülügü en iyi sistematize eden kisi olmus ve "gerçek tarih bugünün ta-
rihidir" diyerek tarihin fonksiyonunu belirlemistir. Croce'nin düsüncesini [\larak tarihin bugüne hizmet
etmesi yolunda genisleten Ingiliz tarihçi Collingwood, "olaylar ne kadar geçmise, eskiye baglanmis gö-
rünürse görünsün, tarih gerçekte, bu olaylann içinde oynastigi bugünün ihtiyaçlarina ve bugünkü du-
ruma dayanir" diyerek, tarihi bugüne çekmistir. Croce'nin 1938 yilinda yayinlanan Düsünce ve Eylem
Olarak Tarih adli kitabinda öne sürdügü tezinin, II. Dünya Savasi'ndan sonra dünyanin lideri olan
Amerika Birlesik Devletleri'nde hemen popüler hale gelmesi tesadüf degildir. Avrupa ile baglarini ko-
parmak isteyen ve geçmisini fazla kanstirmak istemeyen Amerika tarihçiler, zaten bugünü ön plana Çi-
karmaya çalismakta idiler. Croce'nin tezi düsüncelerine büyük destek sagladi ve Amerikan prag-
matizmi ile birlesince, tarihte bugüncülük, yani bugün için tarih yazma Amerikan tarih ekolü haline
geldi. Bugün Amerika'da en çok okunan eserlerin fütürologlann kitaplan ve üst düzey yöneticileri.(lin
anilan olmasi, Amerikan tarihindeki bugüncülügün en güzel örnegidir. Orhan Kologlu, "Tarih Og-
retiminde Bugüncülük/Prensentizm, Yanilsamalar ve .Sonuçlan", Tarih Ögretimi ve Ders Kitaplan,
1994, Buca Sempozyumu, Tarih Vakfi, Yurt Yayinlari, 1995, s. 90-93.
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lislarla dolu olacagina inanirlar. 8 Bu inancin altinda yatan nedenlerden biri
hadisenin henüz olusum halinde olmasi, yani kisa, orta ve uzun vadedeki

tüm sonuçlarinin henüz ortaya çikmamis olmasidir (bu noktaya yukarida
kisaca deginilmistir, asagida yakin dönem tarihinin olaylari kisminda ay-
rintilariyla ele alinacaktir). Tarihçilere göre daha önemli olan diger neden
ise, "olaya karisan sahislarin halen hayatta bulunmalaridir. Bu sahislar ha-
yatta ve iktidarda ise veya onlarin taraftarlari iktidarda ise yalnizca onlari
övmeye yönelik tarih yazilacaktir". 9 Bu arada da, muhaliflerin yergi dolu
tarihler yazmalari her zaman mümkündür. Yazilan bu övgü ve yergi dolu

tarihlerin ortak özelligi sübjektif, yanli ve önyargili olmalaridir. Genelde
tarihi çalismanin her döneminde görülebilecek olan bu yanliligin yakin dö-
nemde artmasi ve tarih yazimini etkilernesi, yakin dönem tarihçisinin yaz-
digi olaylari yasiyor olmasindandir. Yakin dönem tarihçisinin objektif ol-
masina en büyük engelolarak görülen, olaylari yasiyor olmasi durumu ve
objektif ve önyargili düsüncelerin neler oldugu konusu asagida daha ya-
kindan incelenerek, bunlarin yakin dönem tarihçisini ne derece etkiledigi
ve sonuçta yakin dönemin tarihini yazmasina engel teskil edip etmedigi
tartisilacaktir.

'Hakiki tarihçi' ile 'yakin dönem tarihçisi' arasindaki en önemli iki
fark, hakiki tarihçinin tasvir ettigi olaylardan tecrit edilmis ve bagimsiz ol-
masi, yakin dönem tarihçisinin ise halen olaylarin içinde yasamakta ol-
masidir. Burada tecrit edilmislik üzerinde durmak gekiyor. Tarihçi, hakiki
tarihçiden bahsediyoruz, 'tecrit edilmis mükemmel bir insan' degildir, ya-
sadigi zaman, yer, sartlar, ilgi, kültür vs.'nin bir yaratigidir. Tarihçi çaginin
insani oldugu için, geçmisi ancak günümüz açisindan inceleyebilecegi ileri
sürülmektedir. LOBunu kabul etsek bile, yakin dönem tarihçisinin pay-

8 Burada taninnus bir yakin dönem tarihçisi olan Ergün Aybars ile ilgili bir anektodu aktarmayi,
tarihçilerin tipik tavirlanni yansitmasi dolayisiyla faydali buluyorum. Aybars 1968 yilinda doktora tezi
konusu olarak Istikliil Mahkemeleri'ni seçtiginde, dönemin yetkin bir tarihçisi, o dönemin henüz tarih
olmadigini ve tarihçi tarafindan çalisilamayacagini belirtmisti. Arkadaslarinin da kendisine "olur mu
canim, ne demek, o dönem tarih olmadi ki" dediklerini hatirlayan Aybars, hukukçular ve siyasalcilar
dönem hakkinda tezler hazirlarken, böyle bir konuyu çalismi).ya tesebbüs etmekle alay konusubile ol-
dugunu söylemektedir. Ergün Aybars, "Türk Devrim Tarihi Universitelerde Nasil Verilmelidir", Tarih
Ögretimi ve Ders Kitaplan, 1994 Buca Sempozyumu, Tarih Vakfi, Yurt Yayinlari, 1995, s. 292-293.

9 Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih-Kültür-Milliyetçilik, Ankara, 1984, s. 18
LOCarr, a.g.e., s. 34.
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lasmadigi bir tecrit, hakiki tarihçi için söz konusudur. Tarihçi anlattigi
olaylarin bir katilimcisi degildir ve nedenleri daha ileri götürmeyi dü-
sünmek, çünkü bu olaylar ve nedenler geçmise aittir. Bunun tam aksine,
yakin dönem tarihçisi, tecrit edilmis seyirci degil, kaçinilmaz olarak olay-
larin katilimcisidir. i i Körfez Savasi'ni yasamakta olan bir yakin dönem ta-
rihçisinin, örnegin bu savasin yapilip yapilmamasi konusunda herhangi bir
düsüncesi olmadan yazabilecegini düsünmek zordur. Standart tarih ça-
lismasinin karakteristigi olan tecrit edilmislik yakin dönem tarihçisi için
mevcut degildir. Fakat geçmis dönem tarihçisine ait olan bu avantaj ne
kadar büyüktür ve tam anlamiyla ne ifade eder? Bu, yakin dönem hak-
kinda yazarken, gerçek tarihi düsüncenin gerçeklesmedigi anlamina mi ge-
liyor? Bunlar cevaplandirilmasi gereken sorulardir.

sadigi dönemden tecrit edilemez dedigimizde aslinda fiziksel bir gerçegi,
yani tarihçinin günümüzde yasadigini ve anlattigi olaylarin sahidi ol-
dugunu belirtiyoruz. Buradan yola çikarak, tarihçi bu nedenle tarafsiz ola-
maz dedigimizde ise "tecrit edilme" kelimesinin anlamini genisletmis olu-
yoruz. Çünkü, tarafsizlikla baglantili olarak düsünüldügünde tecrit
edilmisligin anlami, zihinsel bir durumu veya tutumu yansitir. Bu durumda
bizim sorumuz, geçmis dönem tarihçileri ile karsilastirildiginda, yakin
dönem tarihçilerinin konularina ne kadar tecrit edilmis bir zihinle yak-
lasabilecekleridir. IZ

Yakin dönem tarihçisinin yasadigi olaylari yazarken ayni zamanda
aktör oldugu, hakiki tarihçi gibi olaylardan tecrit edilmis bir seyirci ola-
mayacagi düsüncesinde olan kisilerin görüsü özetle söyledir: yakin dönem
tarihçisi yazdigi dönemde yasadigi için, tarafsiz ve objektif olamaz, her
türlü pesin hüküm ve sübjektiflige açiktir, dolayisiyla olaylarin önyargisiz
bir versiyonunu üretmesi mümkün degildir. Buradan iki önemli nokta çi-
kiyor: "objektiflik" ve "önyargi". ilk nokta olan ve burada bahsedilen ob-

jektiflik, tarih yaziminda genelde söz konusu olan objektiflik degildir. Ta-
rihçinin objektifligi konusuna yukarida deginmistik. Biraz daha açarsak,
genelde, tarihçilerin degisik tarihi yorum tarzlarina sahip olduklari veya
her tarihçinin kendi çaginin ve bu çagin düsünce ikliminin mahkumu ol-

dugu söylenir. Örnegin günümüzde yasayan bir tarihçi Osmanliyi in-
celerken günümüzün kavramlarini kullanir. Bu da, günümüz insaninin

bakis açisini geçmise empoze ediyor anlaminagelir ve böylece onun yo-
rumu daha öncekilerden farklidir. Burada fark edilmesi gereken nokta, be-
lirtilen faktörlerin geçmis dönem tarihçisini etkiledigidir. O zaman, ayni
faktörler için yakin dönem tarihçisini etkiIemesin? Görüldügü gibi bu tür
bir tartisma, yakin dönem tarihçisinin meyil gösterebilecegi pesin hüküm
ve tercihleri ayirmamiza yardimci olmuyor. Yakin dönem tarihçi si ya-

Ikinci nokta olan önyarginin anlamini netlestirmek gerekiyor. Ön-

yarginedir diye sorulunca cevabimiz, duygu ve hislerin düsüncemizi et-
kilernesi olacaktir. Öyleyse, önyargisiz düsünce, içinde duygunun yer al-
madigi düsüncedir. Ancak bu yeterli degildir. Örnegin, bir ise eleman
almak gerektiginde, bir adayi begendigimiz için digerine tercih ederiz. Bu
önyargili olabilir. Fakat bu sahis ile birlikte çalismak zorunda oldugumuzu
düsünürsek, kisisel begeninin, kimin ise alinacagi konusunda karar ver-
mede önemli ve ilgili bir faktör oldugu ortaya çikar. Dogru kararlar almada
bazi hisler ilgili, bazilari da ilgisizdir: önyargi ise hissin düsünce ve tar-
tismaya karistirilmasi degildir, ilgisiz duygu ve hislerin düsüncemize te-
siridir. 13

Bunu kabul ettikten sonra, yapilacak ilk is, ilgisiz duygu ve dü-

süncelerin, düsüncemize tesir edebilecegi durum ve olaylari ortaya çi-
karmaktir. Kisisel menfaat ve çesitli grup sadakati ve bunlara bagli olarak

gelisen durumlar bunlarin en önemlileridir. Ayni derecede önemli olan bir
baska konu ise, insanlarin düsüncelerinden önyargiyi siyirmaya azimli ol-
dugu durumlari, veya bir baska deyisle, hangi durumlarin insanlarin ha-
kikati bilmek ve gerçege ulasmak için güçlü arzu duymalarina neden ol-
dugunu ortaya çikarmaktir. Bu iki konunun sorgulanmasi, yakin dönem\

tarihçisinin olaylardan tecrit edilmedigi için büyük ölçüde zarara ugrayip
ugramadigi hakkinda karar vermemizde yardimci olacaktir.

II H. Bruston, "The Nature and Teaching of Contemporary History", Studies in the Nature and
Teaeliing of History, ed. by W.H. Bruston-D. Thompson, London, 1967. s. 109.

IZ Bruston, a.g.m., s. i i i.
13 Bruston, a.g.m., s.in.
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Kisisel menfaat, bildigimiz anlamiyla düsünürsek, büyük bir tehlike
degildir, çünkü kolayca ayiklanabilir. Daha az belirgin olan, kisinin politik
inançlari konusu ise, kisisel menfaatten daha yaygindir ve daha teh-
likelidir, çünkü kisilerin bu tür inançlarini geregi gibi sorgulamasinda is-
teksizlige yola açar. Bu konuda en az belirgin görünen fakat belki de en
önemli olan grup sadakatidir ve milliyetçilik burada ilk sirayi alir. Bu tür
duygularin yakin dönem tarihçisinin, yorumunu etkileyecegi muhakkaktir.
Savas sirasi veya savas sonrasi gibi, milli duygularin yükseldigi ve tarafsiz
yazmanin zor oldugu durumlar mevcuttur, fakat bu imkansiz oldugu an-
lamina gelmez. Simdi bunlari, geçmis dönem tarihçisinin durumu ile kar-
silastirabiliriz. Kisisel menfaat, tarihçinin geçmis hakkinda yazdigindan
nadiren etkilenir. Ancak kisiler geçmisteki bir sahsi hakli çikarmak için de
yazabilider. Günümüzdeki siyasi görüslerin ise geçmisin tarihini et-
kiledigine dair ömekler bulmak zor degildir. Bazilari, siradan insanlar
veyaidarecilerve devletadamlariile ilgilenirler,bazilarida, hem geçmisi
hem de simdiyi açiklayan ve gelecegi tahmin eden tarihin en iyi tarzi ol-
duklari söylenemez. Akademik tarihin bu tür önyargilarin üzerine çikmasi
gerekir. i4 Milliyetçi önyarginin tarih yazimina etkisi konusunda da durum
büyük ölçüde aynidir. Bu tür önyargi ile ilgili örnekler çoktur, fakat en iyi
tarih yaziciliginin bundan uzak olmasi gerekir. 15

Böylece, kisisel menfaat ve milli duygular konularinda geçmis ta-
rihçisinin, yakin dönem tarihçisinden çok farkli bir konumda olmadigini
görüyoruz. Ancak, her iki tarihçide de görülen, sinirli objektiflik olarak
ifade edebilecegimiz bu durum, yanliligin mesrulastirilmasi için neden ola-
rak gösterilmemelidir. 16Madalyonun diger yüzüne gelince; mümkün olan
insani tarafsizligi basarmak ve önyargidan kaçinmak için gerekli dürtülerin
neler oldugu ve bunlarin ne kadar güçlü oldugunu ortaya koymak ge-
rekiyor. Yakin dönem tarihini, akademiklerin dikkati ve saygisina deger,
ciddi bir bilgi sahasi olarak yerlestirmek isteyenlerin en büyük endisesi, bu
dönem dünyasinin tarafsiz olarak çalisilabilecegini. göstermektir. Onlarin
asil amaci, önyargiyi ortadan kaldirmak ve tam anlamiyla akademik ça-
lismalar üretmektir. Çalismalarinin, bilgili elestirmenler karsisinda, yal-
nizca bir görüs degil, tartisma olmasini isterler, bu da objektif olmalari için
bir baska nedendir.

Yakin dönem tarihçisi için, geçmis tarihçiyle karsilastirildiginda zaafi
oldugu iddia edilen bir baska nokta sudur; eger tarihçi kendi sahit oldugu
olaylari yaziyorsa, kaçinilmaz olarak kendisi sahittir. Bunun aksine geçmis
tarihçi, bütünüyle baskalarinin sahitligine tabidir ve bunun üzerine kendi
elestirel bakis açisini getirir. Bu yakin dönem tarihçisi için hem avantaj
hem de dezavantajdir. Avantajdir, çünkü halkin genel halet-i ruhiyesini
dogru olarak yansitabilir, dezavantajdir; çünkü kendi hatiralarinin bagimsiz
bir degerl~ndirmesini yapamaz. Insanlar kendi sahsi hatiralarini, bas-
kalarindan okuduklarinin isiginda düzeltmeye isteksizdirler. Diger yandan,
yakin dönem tarihinin okuyuculari, olaylardan haberdar olan kisilerdir. Bu
nedenle, yakin dönem tarihçisinin kendi sahsi görüslerinin, halkin gö-
rüsünü temsil edip etmedigini kontrol etme imkani vardir. 17

14 Briiston. a.g.m., s. 113-114. William O. Aydelotte. tarihçinin önyargisinin kültürel ola-
bilecegi gibi kisiselolabilecegini de itiraf etmis, meslekdaslarinin elestirisi ve kendi kendini çö-
zümleme ile ilkinden kaçinmasi mümkün görünürken, ikincisinden kendisini kurtarmasi için çok az
sansi oldugunu belirtmistir. Timothy, Paul Donovan, Historical Thought in Post War America, Post
War Patterns, University ofOklahoma Press, Oklahorna, USA, 1973, s. 134.

15 Tarihi, tarihçinin yaptigi is olarak niteleyen Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düsünmek (An-
kara, 1997) adli kitabinda tarihte hakikati yakalamanin ve ön yargisiz, nesnelolmanin mümkün ol-
madigini, çünkü o~udugumuz tarihin aslinda onu yazan kisinin, yani tarihçinin bakis açisi oldugunu
iddia etmektedir. Ornegin, 16. yüzyil Ingilteresini çalisorsunuzç, baslica basvuru kaynaginiz da G.
Elton'un eserleri oluyor. Elton'un eserlerini okuyarak sinava giriyor ve basanli oluyorsunuz. Sonunda
Ingiltere tarihi konusunda bir diploma aliyorsunuz. Aslinda, Elton konusunda bir diploma aldiginizi
söylemek daha dogru olur. Çünkü bildikleriniz Elton'un geçmis hakkindaki kendi okumalaridir. Bunlari
çakarirsak size hiç bir sey kalmaz. (s.19) Buna balgi olarak Jenkins kitabinin bir baska yerinde, "tarihin
aslinda tarihler oldugu akiidan çikartilmamalidir" diyor (s.15). Bu düsüncenin daha gelistirilmis bir
seklini Amerika Birlesik Devletleri'nde tarih ögretimi ile ilgili tekliflerde görüyoruz. Bu ülkede tarih ki-
taplarinin büyük bir kisnu ikinci elden, özgün olmayan kaynaklara göre ve ticari amaç ön planda tu-
tularak yazildigi için, ögrencilerin tarihi hakikati ögrenemedigi öne sürülmektedir. Ders kitaplarinin tat-
min edici olmamasi karsisinda gelistirelen metot ise tarihi, kaynaklara inerek ögretme çabasidir. Bu
durumda, Arsiv kaynaklarina sahip olan ve bunu derslerde kullanan okullar, tarihin okutuldugu degil
yazildigi yerler olacaktir. 1. Anthony Schott, "Baska Bir Yol: ABD'de Tarih Kitaplan ve Alternatif Ara-
yislari", Toplumsal Tarih, Subat 1997, Sayi 38, s. 55-57. Teklif edilen bu sinif ta tarih yazma metodu,
arsiv kaynaklannin bilgisayara yüklenmesi ve Internet baglantisiyla isteyen hekesin ulasabilecegi du-
ruma gelmesi halinde mümkün gözüküyor. Bu metodun tarihin aracisiz olarak ögretilmesine yol aça-
cagi gibi yeni tarih anlayislarinin gelistirilmesine katkida bulunacagi muhakkaktir.

16 Yalnizca yakin dönem tarihçisi için degil, standart tarihçi için de geçerli olan sinirli ob-
jektiflilik, istismar edilmege daima açik olmus, bunu en fazla kullanan da siyasi iktidarlar,olmustur.
Her toplum ve medeniyetin kendisini mesrulastirma sorunu vardir. Bu sorun dünyanin her yerinde ta-
rihçileri, hem geçmis hem de yakin dönem tarihçilerini etkilemistir. Tarih de bunu gerçeklestirmenin
en çok basvurulan yoludur. Bunun Türkiye'de hükümetler düzeyindeki örnekleri için bak, Behar, a.g.e.
Rusya'da 1917 Bolsevik Ihtilali sonrasinda yaziin tarih kitaplannda tarihçiligin politik amaçlarla kul-
lanilmasina dair örnekler çoktur. Bu konuda kapsamli bir çali§ma için bk. Nancy Whittier Heer, Po-
litics and History iii the Soviet Union, USA, 1971. Mersin Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ta-
rafindan 30 Nisan - 2 Mayis 1997 tarihinde düzenlenen "Tarih ve Milliyetçilik" konulu sempozyumda
milliyetçilik düsüncesinin gelismesi ve toplumda kök salmasinda tarih yaziciliginin kullanilmasi, dev-
let merkezli tarih anlayisi ve bunun edebiyat ve sanat dahil pek çok sahaya yansimasi tartisilnustir.

17 Bruston,a.g.m.,s. 115.
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Geçmis dönem tarihçisilstandart tarihçi bu durumda avantajlidir. Ör-
negin, günümüzde Kurtulus Savasi üzerine yazan bir tarihçi sadece olayi
degil, kisa ve uzun vadedeki sonuçlarini da bilir. Yakin dönem tarihçisi bu
avantajdan mahrumdur. 1925 yilinda Kurtulus Savasi'm yazan yakin
dönem tarihçisi hala olaya yakindir, kisa vadedeki sonuçlarini bilir, fakat
standart tarihçinin uzun dönem bakis açisindan yoksundur. Tam anlamiyla
yakin dönemi yaziyorsa sonuçlar ve tesirlerden haberdar degildir, yalnizca
olayi bilir. Eger takip eden olaylara dair bilgi bizim, olaylara yön veren
idareciler, devlet adamlari ve digerlerinin politikalari ve niyetlerini daha
iyi anlamamizi mümkün kiliyorsa, du durum bizim yalnizca ne oldugu ile
degil ayni zamanda neden oldugu ile, yani tarihte izah ile ilgilenmernize
yol açar. Takip eden olaylari bilmesi tarihçiye, olaylari izah etmede ne
kadar yardimci olur? Bir tek olayin bireyselolarak izahi söz konusu ol-
dugunda tarihçi takip eden olayla ilgili bilgiye daha az bagimlidir. Fakat ta-
rihte izahi, olaylar arasinda baglanti kurarak yapmaya çalisir ve bir kaç
olayi, ayni hareket ve politikanin .parçasi olarak görürsek, olaylar di-
zisindeki herhangi bir noktada takip eden gelismelerden haberdar olarnama
hareket veya politikanin ne amaçla yapildigini anlamamiza ciddi sekilde
engelolur. 19

Yakin dönem tarihçisinin olaylardan tecrit olma meselesi hakkinda
sunlari söyleyerek tartismamizi noktalayabiliriz; bu kendi basina ob-
jektiflige engel degildir. Objektiflige asil engel, hangi sekilde kendini gös-
terirse göstersin, önyargidir. Tarihçinin kendi yasadigi dönemi yazmasinda
bazi tehlikeler var ise de, tarafsiz olmasi için de güçlü saikler mevcuttur.
Bu tür tarafsizligi basarma yakin dönemi yazmada, geçmis dönemi yaz-
madan daha zor olabilir fakat imkansiz degildir.

Buraya kadar yaptigimiz tartisma, yakin ve geçmis dönem tarihi ara-

sindaki farktan ilkiyle ve esas olarak da tarihçilerin tutumlari ile ilgili idi.
Simdi de yakin dönem olaylari ve kaynaklari ile ilgili olan ikinci noktayi

tartismaya baslayabiliriz.

Yukarida, tartismamizin basinda, geçmis dönem tarihçisinin çalistigi
dönemin olaylarini hangi olaylarin takip ettigini bildigini, yakin dönem ta-
rihçisinin ise, günümüze yaklastikça bundan daha fazla mahrum kaldigini
belirtmistik. Geçmis olaylari yazarken, takip eden olaylari ve gelismeleri
bilmesi tarihçiye ne kazandm? Idareciler ve devlet adamlarinin gerçek ni-
yetlerine dair daha kesin degerlendirmelerde bulunabilir. Olaylarin so-
nuçlarina dair bilgi, hiç süphesiz, gerçekte neyin amaçlandigina dair de-
gerli bir rehberdir. Fakat bu, olaylarin sonuçlarini analiz etmeden ve daha
fazla sorgulamadan, bütün bu sonuçlar bu olayin neticesidir demek an-
lamina gelmez. Tarihçinin takip eden olaylari bilmesindeki gerçek avantaj,
onu sonuca otomatik olarak ulastirmasinda degil, sorular sormaya sevk et-
mesinde yatar. Gerçekte ne oldugu, olaylarin sonuçlari ile siki-sikiya bag-
lidir. Sonuçlar hakkinda tam bilgimiz olunca, ancak o zaman neler ol-
dugunu layikiyla anlayabiliriz. Tarihçinin görevi geçmisteki insanlari,
onlarin kendilerini anladigindan daha iyi anlamaktir. Bunun gerçeklesmesi
için de tarihçinin takip eden olaylar hakkinda bilgiye mutlaka ihtiyaci var-
dir. 18

Tarihçinin takip eden gelismelere bagimli oldugu bir baska nokta da,
olaylarin önemini tayin etme konusundadir. Bir olayin önemi konusunda
pek çok faktör etkilidir ve çogu kisi bunun bir deger yargisi oldugunda
hem fikirdir. Fakat tarihçiler arasinda bir faktör geçerli görünmektedir. O
da, bir olayin çok sayida insani etkilernesi ve genis çapli ve uzun vadeli so-
nuçlar dogurmasidir. Dolayisiyla, Fransiz Ihtilali'nin önemli oldugunu dü-
sünürüz, çünkü tesiri dünya çapindadir ve yasadigimiz yüzyila ulasmistir.

Standart tarihçinin takip eden olaylar bilgisine bagimli oldugu ve du-
rumlar karsisinda yakin dönem tarihçisinin durumu nedir? Önce, bir tek
olay ve bu olayin tekligini, benzersizligini ortaya koyma ve bununla bagli

18 Brustün, a.g.m., s. 117. 19 Brustün, ayni yer.
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olarak da izahi konusunu tartisabiliriz. Yakin dönem tarihçisi bir tek olayi

aydinlatmaya çalisirken, meslekdasi geçmis dönem tarihçisini eder ve yal-

nizca ne oldugunu degil, niçin ve ne zaman oldugunu ve neden bu halde

gerçeklestigini bulmaya çalisir. Bir tek olayi aydinlattiktan sonra, bu olayi

bir dizi olay larin, bir hareketin parçasi olarak görmek gerektiginde, yakin

dönem tarihçileri problemlerle yüz yüze gelirler. Tarihi bir izah tarzi ola-
rak, olaylar arasinda baglantilarin kurulmasi ilk olarak W.H. Walsh ta-

rafindan öne sürülmüs ve yakin dönemden bir örnek verilmistir. 20Walsh,

Hitler saldirisinin savastan önceki degisik asamalarim, ayni politikanin ki-

simlari olarak görmüstü. Böylece, Hitler'in 1936'da Rhineland'i 1938'de

Anschluss'u ve ardindan Çekoslovakya'mn bir kismini, daha sonra da ta-
mamini isgalini, baglantili bir hareket ve bir tek politikanin kisimlari ola-

rak degerlendirmisti. 21Bu noktada bir zorluktan söz etmeliyiz. Her sey ta-

rihçinin yazdigi olaylar dizisindeki kesin bir noktaya baglidir: böyle bir
olaylar serisinin basinda, ortasinda veya sonunda yaziyor olabilir. Bu ko-

numlarin her birinde bulunan tarihçinin olaylari degerlendirmesi farkli ola-
caktir. Bu durumda olan yakin dönem tarihçisi, geleneksel tarihçinin takip

eden olaylara dair bilgisinden aldigi yardimi, tahminden alacaktir. Eger

yakin dönem tarihçisi tahminde bulunmazsa yüzeysel kalir ve kronikçiden

öteye gidemez. Bu söyledigimiz bir tek olayi açiklamak için geçerlidir.
Eger tarihçi, bir hareket, akim ve devam ede gelen politika kesfetti ise yine

tahminde bulunmak zorundadir. Olaylar arasinda baglanti kurma sürecinin

daha sonra gelistirilmis hallerinde, örnegin, baslangiçta niyet edilmemisse

bile, belli bir sürece veya gelismeye katkida bulnan olaylari bir arada gu-

ruplamada her sey tahmine dayandigi için, yakin dönem tarihçisi büyük öl-

çüde özürlü durumdadir. 22 Örnegin, 1979 Kuzey Kibris Harekati ve ar-

dindan Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nin kurulusu, adanin Türkiye ile

bütünlesmesinde birer asama midir? Sovyetler Birligi'nin dagilmasiyla or-
taya çikan Türk devletleri, gelecekte kurulacak olan bir "Türk Devletler

Toplulugu"'nun bir asamasi midir? Bu sorularin cevaplari hakkinda tah-

minde bulunmadan, günümüzde bu konularda yazmak mümkün degildir.

Ikinci nektamiz olan olaylarin önemini tayin etmeye gelelim. Bu ko-

nuda geleneksel/standart tarihçinin sonraki gelismelere dair bilgisini de-

gerlendirmeye kattigini öncelikle belirteli,m.Bütün tarihçiler, hangi ölçekte
yaziyor olurlarsa olsunlar seçim yapmak zorundadirlar. Kendilerine se-
çimlerini hangi kriter üzerine yaptiklari soruldugunda, çalistiklari dönemde
'önemli' bulduklari olaylari ve faktörleri seçtiklerini söylerler. Bir olayin
önemli sayilmasi için degisik faktörlerin etkili oldugunu, tarihçilerin, çok
sayida insam etkileyen ve uzun vadeli sonuçlar doguran olaylari önemli
olaylar kabul etmede hemfikir olduklarim yukarida belirtmistik. Yakin
dönem tarihçisi olaylari seçerken, geçmis üzerine çalisan tarihçiden çok
daha büyük problemlerle karsi karsiyadir. Bunlar, yakin dönemdeki belge
bolluguna ek olarak, artik birbirine bagimli ülkelerden olusan bir dünyada
yasamakta oldugumuz gerçegidir. Buradan yola çikarak bazilari yakin dö-
nemin dünya ölçeginden daha küçük ölçekte ça}isrlmasinintatmin edici ol-
mayacagini savunurlar. Bu görüsün dog~lugu tartisilabilir ve milli devlet
var olmaya devam ettigi sürece tarihi birim olarak çalisilmaya devam edi-
lecegi öne sürülebilir. Her iki durumda da, bizim tartismamiz açisindan
yakin dönem tarihçisinin, ne önemlidir. ne dahil edilmeli ne atilmalidir,
neler vurgulanmalidir konularinda büyJk bir ayiklama, seçme problemi
vardir. Oldukça zor olan bu problemin üstesinden gelmek için tarihçi ge-
lecege yönelik tahminlerde bulunmalidir. 1950 yilinda Almanya'mn ikiye

ayrilisini yazabilir. Bu önemlidir çünkü bölünmüs bir millet istikrarsiz
durum yaratir, gerginlige yol açar, savasa neden olabilir. Bütün bunlar ge-
lecek sikintilarin tahminidir. 23 Orta Dogu'da suyun problem haline ge-

lecegi, petrol yerine su için savasilacagi da yine gelecek hakkinda yapilan
bir tahmindir. Tarihçinin bu tür olaylari seçmesi ve önemli olarak kabul et-
mesi, durumun gelecekteki ihtimalleri dolayisiyladir.20 W.H. Walsh'in öne sürdügü, tarihi olaylar arasinda baglanti kurulmasi (colligation in his-

tory), görüsü hakkinda genis bilgi için bak. Introduction to Philosophy of History, Thoemes Press,
England, 1992 (1961 edisyonundan tipki basimidir), s. 59-64.

21 Bruston, a.g.m., s. 118.
22 Ayni eser, s.122-123. 23 Ayni eser, s. 124.



734 FATMA ACUN YAKIN DÖNEM TARIHI METODOLOJIsI 735

Tartismamiz bizi iki sonuca götürüyor. Birincisi, tahmine dayandigi

için yakin dönem tarihçisi, geçmisi yazan tarihçiden daha fazla kanun türü

tarihi izahiara bagli kalacaktir. Tarihte ne kadar çok kanun var ise yakin

dönem tarihçisinin isi o kadar kolayolacaktir. Ikincisi, tarihi izahin ka-

nunlari daha az güvenilir ise, yakin dönem tarihçisinin yaptigi is daha az

güvenilir olacaktir. Tartismanin ulastigi nokta sudur; yakin dönem tarihçisi

geçmisten çikartilan kanunlara dayanir ve bunlarm yardimiyla geçmis, gü-

nümüzü anlama ve gelecegi tahmin etmede bize rehber olur. Fakat eger gü-

nümüzün yeni oldugunu ve degisen bir dünyada yasadigimizi düsünürsek,

geçmis çok az faydalidir ve geçmisten çikarilan kanunlar simdiki zamani

yanlis yönlendirecek ve muglak hale getirecektir. Bunun bir örnegi, 1945

den sonra Berlin'in büyük bir tehlike noktasi olarak düsünülmesidir Bunun,

20. yüzyilin 19. yüzyil sartlariyla yorumlanmasindan, Avrupa'nin hala dün-

yanin merkezi olarak düsünülmesinden ve bölünmüs bir milletin en teh-

likeli durum olarak degerlendirmesinden dogan bir yanlis oldugu sonradan

ortaya çikmistir. Eger yakin dönem tarihi modern dünyamiza sekil vermis

olan temel yapisal degisiklikleri belirlemeye yönelirse, ancak o zaman

ciddi bir disiplin haline gelmesini hakli gösterebilir. Yakin dönem ta-

rihçileri çalismalarinda bu tür degisiklikleri dikkate almak ve yeni olani

kesfetmek zorundadir. 26

Eger tarihçinin olaylari seçerken ve açiklarken gelecekte olabilecek
gelismelerin tahminine dayandigini kabul edersek, bu tahminleri neye göre
yaptigini sormaliyiz. Bu konuda çesitli ihtimaller mevcuttur. Bunlardan
ilki geçmisten örnek göstermesidir, geçmiste söyle bir durum olmustur ve
su sonuçlari vermistir, ayni sonuçlar gelecekte de beklenebilir. 24 Ikincisi,
bazi tekamül teorilerini esas alarak tahminde bulunur. Örnegin bir ülke ge-
lismesinde belli bir asamaya gelmistir, saldirgan ve yayilimci olmasi ve
pazar aramasi veya alternatif olarak fethe yönelmesi beklenebilir. Üçün-
cüsü, kesin tahminler yerine, kehanette bulunur ve olayin genel du-
rumunun kendisini ileride su gelismelerin olacagini beklemeye yönelttigini
söyler. Bu arada, belli dönem ve millete yönelik genellemeler de mev-
cuttur, bunlar sinirli tahminlere yöneltir. Örnegin, baska bir millet degil de,
Almanlar daima saldirgan olacaktir, dolayisiyla bölünmeleri tehlike degil,
tam tersine güvenlik teminatidir gibi. Son olarak da, kanun benzeri ge-
nellemeler diyebilecegimiz, tarihten, tarihten alinacak dersler vardir. Buna
örnek olarak, Bruston, Ingiliz tarihçi Lord Acton su meshur gözlemini ak-
tarmaktadir; "bütün iktidarlar bozulur, mutlak iktidarlar mutlaka bozulur".
Bu söz Hitler'in iktidara yükselisiyle ilgili tahminde bulunmada kul-
lanilmistir ve böyle bir tahminin, bu durumda dogrulandigi dü-
sünülmektedir. 25

24 E.H. Carr'a göre, tarihçi genellerne yapar ve bunu yaparken de gelecekteki eylemler için
kesin degil,Jaydali ve yol gösterici tahminlerde bulunur. Bunu yaparken de siradan insanlann yolunu
takip eder. Ornegin, okulda iki üç kisi kizamik çikarirsa, hastaligin yayilacagi sonucuna vanrsiniz. Bu
tahmin geçmis deneyimlere dayanmaktadir. Fakat, okuldaki belirli çocuklarin, Charles ve Mary'nin ki-
zamiga yakalanacagi konusunda özgül bir tahminde bulunamazsiniz. Tarihçi de bu sekilde tahminde
bulunur ve örnegin Ruritania'da gelecek ay devrim olacagini tahmin edemez, fakat, belli sartlar ger-
çeklesirse devrim olmasinin muhtemeloldugunu tahmin eder. Bu da, gelecekle ilgili olarak tarihten Çl-
kanlan sonuçlarin degersiz oldugu ya da kosullu geçerlilikleri olmadigi anlamina gelmez. Diger yan-
dan, insanlarin davrasilarinin istemedikleri yönde gelisecegi tahmin edilirse, önceden uyarabilir ve
olayin tamamen farli bir yönde gelismesine neden olabilir. Dolayisiyla tahmin ne kadar dogru olursa
olsun kendisini bosa çikartabilir. Veya, yapilan tahminlerde kanitlar inandirici ise, tahminin kendisi,
talimin edilen seyin gerçeklesmesine katkida bulunabilir. Örnegin, bir siyaset bilimcisi tiranligin öm-
rünün kisa oldugunu savunursa, tiranin düsüsüne katkida bulunabilir. Carr, a.g.e., s. 91-95. Yakin
dönem tarihi ile ilgili olarak yapilan bir tahmine burada yer verebiliriz. II. Dünya Savasi sirasinda
dokuz Amerikan tarihçi Washingthon'da bir araya getirilmis ve Nazilerin askeri gücü ve Alman hal-
kinin müttefik kuvvetlerine direnmelerini tahmin etmeleri istenmisti. Dokuz tarihçi gizli belgeleri
okudu, sahitleri dinledi ve üç ay içinde bir rapor hazirladi. Takip eden olaylarla karsilastirildiginda, ra-
porda "dikkate deger derecede dogru tahminde bulundugu" görüldü. Tarihin böyle ksin sinirlari be-
lirlenmis bir amaca uygulanmasi nadirdir. Tarihten beklenen fayda daha çok, düsünme gücünü artirarak
toplumdaki olaylari çabuk anlamaya yardimci olmasidir. Jacques Barzun, The Modern Researeher,
New York, i977, s. 43-44.

25 Bruston, a.g.rn., s. 125.

Eger geçmisten çikarilan genel kanunlar, bilimsel kanunlar gibi kesin
olarak formüle edilmis ise, bunlara dayali olarak yapilan tahminler de
kesin ve dogru olacaktir. Fakat biz biliyoruz ki durum böyle degildir,

çünkü tahminlerin dayandigi kanunlar ne kesindir ne de tamamiyla dog-
rudur; tahminler belli sanilar üzerinde yükselmis ihtimaller, faraziyeler

veya neticelerdir. Yakin dönem tarihçisi kesin kanunlara dayanmaz, zaten
böyle kanunlar da yoktur; geçmisten çikarilan az-çok kesin, bazen genel,
bazen de geçerliligi sinirli kanun-benzeri genellemelere tabidir. Do-

layisiyla, tarihçi tarafindan adapte edilen varsayima, genellemeye ve tah-
mine dayali olarak, yakin dönemin degisik yorumlari yapilabilir. 27

26 Bruston, a.g.m., s. 126.

27 bk. dp. not. 15.
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TartismamiZ! söyle özetleyebiliriz: Yakin dönem tarihçisi, uzun va-

dede tesirleri olacagina inandigi faktörleri, hareketleri veya olaylari önemli

olarak belirler. Bunu yaparken dayandigi en önemli nokta, olaylarin ge-
lecekteki durumu hakkindaki tahminleridir. Benzer tahminler yakin dö-

nemi izah etmede de kullanilir. Bu tahminler, muhakkak seyler degil yal-

nizca varsayimlar oldugu ve farkli varsayimlar günümüzün farkli

yorumlarina yol açtigi için, yakin dönem tarihinin geçici mahiyette oldugu
kabul edilmelidir. Ancak bu geçici mahiyet kabul edildiginde ve üzerine

dayandigi tahminler açikça belirtildiginde, yakin dönem tarihi, günümüz
hakkindaki düsüncemize gerçek katkida bulunabilir.

olarak, bilgiye ulasmayi ve kullanmayi kolaylastiran yeni araçlar da kes-

fedilmistir. Bilgiyi yaymayi ve bilgiye ulasmayi saniyelere indirgeyen In-
ternet ve çok sayida veriyi güvenilir ve hizli islemeye yarayan bilgisayar

programlari bu konudaki en köklü degismelerdir. Bilgisayar ve benzeri
modern araçlar sayesinde, yakin dönem tarihçisinin kullandigi veriler, bas
edilmesi mümkün olmayan bilgi yigini halinden çikip kolay ulasilabilir ve

islenebiIiI' veriler haline gelmistir.

Yakin dönem tarihçi si ile geçmis dönem tarihçisi arasindaki bir diger
farklilik ku11andiklari kaynaklar konusundadir. Geçmis dönem tarihçisi

mevcut kaynaklari kullanir, bunlarla yetinmek zorundadir. Yeni belgelerin

kesfedilmesi her zaman muhtemeldir, fakat genelde veriler bellidir. Yakin
dönem tarihçisi ise çok daha fazla sayida ve konuyla daha dogrudan ilgili

delillere sahiptir. Eger verileri yeterli bulmazsa kendisi de, anket, görüsme
vs. yoluyla yeni veriler olusturabilir. Bilgi çagi diye adlandirdigimiz 20.

yüzyilda hem bilginin türü ve niteligi degismis, miktari artmis hem de, orta

çaglardaki gibi be11Ikisilerin ve siniflarin tekelinde bulunma durumundan

kurtulup, siradan insanlarin, ilgilenen herkesin kolayca ulasabilecegi du-
ruma gelmistir. Bu baglamda çagimizin insaninin bir bilgi bom-

bardimanina tutuldugunu söylemek yanlis olmaz. Bunun yakin dönem ta-

rihçisine etkisi ise, faydalanacagi bilgi kaynaklarina, geçmis dönem

tarihçisinden farkli olarak, yenilerinin eklenmesidir. Bir yandan bilgi kay-
naklarinin sayisi, verdikleri bilgi miktari ve türleri artarken, buna paralel

Yakin dönem tarihçisinin verileri çesit ve sayica çok olmasina rag-
men, kalite yönünden yetersiz görülebilir. Resmi kayitlarin otuz yil süreyle
gizli kalmasi kurali geregi-bu kural bazi belgeler için elli yildir-politika ile
ilgili en büyük veri kaynagi kullanilmaz haldedir. Özel kolleksiyonlar da,
sahipleri hala politikada aktif olduklari için kullanima açik degildir. En
saglam ve güvenilir veri kaynagi oldugu düsünülen resmi kayitlarin ve özel
kolleksiyonlarin yakin dönem tarihçisinin kullanimina açik olmamasinin,
onu daha az güvenilir kaynaklara yönelttigi düsünülebilir. Bir baska de-
yisle, yakin dönem tarihçisi dogru bilgi yaninda, bir de yanlis bilgi ile de
karsi karsiyadir. Bunlari nasil ayirt edecek ve yakin dönemi saglam, gü-
venilir verilere göre nasil yazacaktir?

Yakin dönem tarihinin bu geçici karakteri zaafi olarak kabul edil-

memelidir. Ancak geçmis tarihe atfettigimiz nihailigi yakin döneme de at-

fedemeyiz. Tarihi düsünce dedigimiz bilgi türünün kesinlesmis ve ta-
mamlanmis degil, degisen ve gelisen düsünce bilgi türü oldugunu kabul

edersek, yakin dönem tarihinin geçici mahiyetini zaaf olarak kabul etmek

hakli görünmüyor.

Yakin dönemin kaynaklarini sözlü kaynaklar; basin-yayin; resmi ya-
yinlar ve kitaplar; anketler, kamuoyu yoklamalari ve resmi istatistikler; ar-
sivler; özel belge kolleksiyonlari ve bilgisayar aglari ve Internet olarak
yedi çeside ayirabiliriz. Bu veriler asagida sirasiyla tartisilacak, zayif ve
güçlü noktalarina deginilecek ve yakin dönem tarihi ve tarihçisi açisindan
kullanilabilirlikleri degerlendirilecektir.

SÖZLÜ KAYNAKLAR:

Sözlü kaynaklarla kastedilen, olayi yasayan, sahidi olan kisilerle ya-
pilan görüsmelerden elde edilen bilgilerdir. 28 Yakin dönem tarihinin gü-

28 Sözlü kaynaklarla ilgili olan bu kismin yazilmasinda takip eden eserlerden faydalanilmistir:
Anthony Seldon, "Interviews", Contemporary History Practice and Method, ed. By Anthony Seldon,
Oxford, 1988, s. 3-15; Tuncer Baykara, "Yakin Tarihin Sözlü Kaynaklari", Tarih Boyunca TÜrk Ta-
ri/iinin Kaynaklari Semineri, Bildiriler, Istanbul, 1997, s. 155-166.
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nümüze en yakin dönem olmasi itibariyla, olaylari yapan, yönlendiren
veya sahidi olan sahislar halen hayattadir. Dolayisiyla, yakin dönemin ak-
törleri olarak niteleyebilecegimiz bu sahislarla yapilacak olan görüsmeler
ve degisik ortamlardaki sözlü bilgi aktarimlari, yakin dönem tarihi aras-
tirmalarinda önemlidir. Aslinda sözlü bilgiler, yazili belgelere gÖredaima

daha az güvenilir bilgi kaynaklari olmustur. Resmi belgeler ve özel kol-
leksiyonlar arastirmaciya hemen sunulmadigi için-resmi belgeler otuz yil
süreyle arastirmaciya kapalidir, bu süre bazi istihbarat belgeleri için daha
da uzundur-yakin dönemin tarihini yazmada sözlü bilgiler ön plana çikar.
Arastirmacinin elinde bütün belgeler mevcut olmasina ragmen hala bos-
luklar olabilir, sözlü bilgiler bunlari doldurmada ise yarar. Kisiler ara-
sindaki iliskiler, kisilerin karakteri tavirlari belgelerde çogu kez bulunmaz.
Diger yandan sözlü bilgiler, mevcut belgelerin daha kolayanlasilmasini
saglayabilir, hangi belge daha önemli, hangisi okunmalidir gibi konularda
yardimci olur, karisik görünen belgeleri siraya dizmede yol gösterir.

masi, tarafli tutumu vs. görüsmedealinan bilgileri degerlendirirken dikkat
edilecek noktalardir.

BASiN - YAYiN:

Tarihçi arastirmasinda kullanacagi bütün bilgileri dikkatlice de-
gerlendirmelidir. Sözlü bilgi edinme yani görüsme söz konusu olunca,
daha da dikkatli olmasi gerekir. Bazilari arsivde saklanan belgelere bü-
tünüyle güvenilir olarak bakarken, sözlü bilgileri tamamiyla güvenilmez
olarak görür. Sözlü bilgilerin dikkatli degerlendirilmesi gerektigi mu-
hakkaktir ve potansiyel problemler söyle siralanabilir. Bunlardan ilki,
sözlü bilgi kaynagi olan kisi, özellikle de onun hafizasi ile ilgilidir. Bu ko-
nuda yaygin düsünce, olayin sahidinin yasi ve olayin eskiligi ile sahidin
verdigi bilginin orantili olmasidir. Örnegin yasli bir insanin gençliginde
meydana gelen olaya dair hatirasi çogu kez bulaniktir. Diger yandan, ola-
yinhemen ardindan olaya sahit olan kisi ile yapilan görüsme/sözlü bilgi
aliminda da zorluklar mevcuttur: kisinin sahsi düsühceleri olayin anisina

karismis olabilir, Insan akli olaylari ancak belli bir süre sonra objektif ola-
rak degerlendirebilecegi için görüsmenin olaydan bir süre sonra yapilmasi
veya, olaydan hemen sonra yapildi ise bir süre sonra tekrar edilmesi tav-
siye edilir. Görüsme yapilan kisinin olayi bilinçli olarak saptiriyor 01-
masi,olaylari asiri basitlestirilmesi, olayda kendi rolü ve önemini abart-

Basin-yayina günlük gazeteler, haftalik veya aylik dergiler, radyo ve

televizyon girer. Resmi belgelerin yoklugunda, yakin dönem tarihçisi için

basin önemli kaynak olur. 1961 'yilinda Amerika'da Newsweek dergisini
satin alan Philip Graham, derginin "tarihin ilk versiyonu olmasini" is-

temisti. Yine bir baska Amerikali gazeteci-politika yorumcusu kendi gibi
kisilere "biz de alt düzeyde bir tür tarihçiyiz" demisti. 29 Yakin dönemle

gazetecilerin daha çok ilgilendiginden yukarida bahsetmistim. Kendilerini

bir çesit tarihçi gibi gören ve tarihin ilk versiyonunu yazdiklarini düsünen
gazeteciler acaba gerçekte bu isi yapiyorlar mi, yoksa yakin taFih için, ta-

rihçinin faydalanacagi verileri mi üretiyorlar? gibi sorulara asagida cevap
aranacak, basin-yayin ürünlerinin yakin dönem tarihindeki kullanimi de-
gerlendirilecektir.

Ilk sorumuz olan, gazeteler gerçekte tarihin ilk versiyonunu üretir mi?
den baslayalim. Bu ise ciddi sekilde soyunan gazetelerin sayisi, Türkiye'de
degil dünyada çok azdir. Gazetelerde en iyi neyi görebilecegimizi bir dü-
sünelim; politika ile ilgili yazilar gazetelerde agirlikli yer tutar; gazetelerde
en iyi politik sahsiyetleri taniyabiliriz-iktidarda olanlar ve olmayanlar buna
dahildir-onlarla yapilan röportajlari takip edebiliriz; siyasi partiler ara-
sindaki çekismeler de gazetelere en iyi yansiyan konulardandir. Resmi bel-
geler açildiktan sonra bile gazeteler parti politikasi için en iyi kaynak olur-
lar.

Gazetelerden edinilen politika ile ilgili bilgileri tarihçi, gazetenin 'açik
ve gizli siyasi egilimlerine göre degerlendirmelidir. Gazeteciler arasinda
tarafsiz haber vermeyi yansitan 'haber kutsal, yorum serbesttir' kurali ge-

29 Peter Hennessy, "The Press and Broadcasting", Contemporary History Practice and Method,
ed. By Anthony Seldon, Oxford, i 988, s. 19.
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çerlidir fakat tarihçiye yardimci degildir. Verilen haberin veya yorumun
degeri, editörün begenileri oldugu kadar, haberi sunan kisinin önyargilari

isiginda degerlendirilmelidir. Tarihçiden beklenen tarafsizlik ve hak-

kaniyet gazeteciden beklenmez. Gazeteler sag veya soldaki siyasi par-

tilerin destekleyicisi veya sempatizamdir. Tarihçi, gazeteleri çalisirken
bunlari göz önünde bulundurmalidir.

Yerel basindan da bahsederek gazeteler kismini noktalayabiliriz.

Yerel basin daha çok mahalli politika üzerine çalisanlar ve biyografi ya-

zarlari için faydalidir. Ülke çapindaki gazetelere ekleyecek çok az seyi var-
dir, konulari mahalline sinirlidir.

Gazeteler politika konularindaki haberde mükemmeldir, fakat diger
konular için aynisi söylenemez. Gazetecilerin egitim, ziraat, bilim ve tek-
noloji gibi konularda uzmanlasmasi 1950'lerden sonra gelismistir. Ciddi
gazetelerin politik, ekonomik diplomatik, savunma, Beyaz Saray gibi mu-
habirleri yoluyla, okuyucularin, yakin dönem tarihçileri ve siyaset bi-
limcilerinin, hükümette ve dünyada olup biten hakkinda bilgi edinmeleri
idealdir. Fakat, özellikle tarihçiler, gazeteleri yakin dönemin yetersiz sa-
hitleri olarak görürler. Örnegin Türkiye'nin Avrupa Toplulugu'na üyeligini
ele alalim. Konu ile ilgili bilgileri genelde diplomatik muhabirler verir.
Onlar da, üyelik sürecinde takip edilecek yollari, modelleri tartismazlar,
yani yüzeyseldirler.

Günlük gazetelerin daha az degindikleri saglik, teknoloji, bilim, egi-

tim, politika, bilgisayar gibi konular haftalik/aylik dergilerde genis yer
tutar ve konu ile ilgilenenlere gerekli bilgileri ve gelismeleri sunar. Yakin
dönem tarihçileri ilgilendikleri konularda çikan dergileri takip etmelidir.

Gazeteler ilgi sahalari konusunda oldukça gelenekseldir. Örnegin ta-
rihçinin ilgi duyacagi, çesitli kurumlarin faaliyetleri gibi konular, yeterli il-
giyi çekmeyecegi düsüncesiyle gazetelerde yer almaz. Gazetelerde oku-

yucunun ilgisini çekecek türden habere yer verilir. Popüler gazeteler çogu

zaman olaylari takip etmezler. Olay takibi ancak ciddi gazetelerde görülür.
Tarihi kaynak olarak gazetelerin elestirilecek diger bir yam da, çogu ga-
zetelerin, hem de ciddilerinin, genelde politik gündemi takip etmeleridir.
Olaylarin arkasindaki gizli gündem fazla yer tutmaz. Örnegin, Güneydogu
ile ilgili hep askeri harekat ve terörist eylemleri haberi duyariz. Bölgenin

sosyo-ekonomik sorunlarina gazetelerde pek yer verilmez. Bu da ga-
zetelerin günü gününe olaylari takip etme endisesi ile ilgilidir. Gazetenin
editörü günün haberini vermek zorundadir ve rakip gazeteler ile haber ya-
risi içindedir.

Radyo ve televizyonda hazirlanan programlar, bu programlarda ola-

yin sahitleri ile yapilan görüsmeler yakin dönem tarihçisi için önemlidir.

Yakin dönemi anlamada televizyon radyodan daha az yeterlidir. Resme

olan ihtiyaç mesaji bozar düsüncesi hala geçerlidir, fakat buna bazi is-

tisnalar mevcuttur. Aktüel konulari isleyen programlar, belgesel diziler

bunlardandir. Televizyonda hazirlanan programlar, özellikle de haber prog-

ramlari olayin belli yönlerini aktararak kamuoyunun düsüncesini se-

killendirme amaçli olmaktadir. Örnegin, Körfez Savasi sirasinda Irak'tan

yayin yapan CNN televizyonunun, bir tek sivil ölümü bile göstermemesi,

Körfez Savasi'ni, kendi ve dünya kamuoyunda mesrulastirma çabasinin so-

nucudur. Dolayisiyla, yalnizca televizyon seyrederek savasta sivil kayip ol-

madigina karar vermek yanlis olur. Radyo ve televizyon programlarinin

belli amaç ve hedefleri gerçeklestirme dogrultusunda hazirlandigi akildan

çikarilmamalidir. Ayrica, medya haberleri, kitleler için tüketilmek üzere

hazirlanmistir, kolayca manupile edilebilir. Yapimcilarin rating yükseltme

endiselerinin de oldugu hesaba katilmalidir. Yakin dönem tarihçisi, med-

yaninin verdigi bilgi ile çogu zaman çatisabilir. Yukarida yakin dönem ta-

rihçisi, bilgi ile oldugu kadar yanlis bilgi ile de karsi karsiyadir demistik.

Bu yanlis bilgi kaynaklarindan biri de modem medyadir. Yakin dönem ta-

rihçisinin medya araciligiyla yapilan her türlü yayim, güvenilirligi kesin

bir kaynak gibi kullanmasi yanlistir. Bunlarin, olaylarin dogal yansimasi

degil kurgu oldugu akildan çikarilmamalidir.
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Olaylari aninda kaydeden video filmleri ve fotograflar yakin dönem

tarihçisi için önemli kaynaktir. Geçmis dönem tarihçisi için mevcut ol-
mayan bu imkana, yakin dönem tarihçisinin ayricaligi diyebiliriz. Bil-
digimiz gibi tarihte olaylari tekrar etme imkani yoktur. Fakat eger olay
filme alindiysa, tarihçi olayi tekrar tekrar görme imkanina sahiptir ve bel-

gelerde rastlanmayan ayrintilari yakalayabilir.

Referans kitaplari olarak adlandirabilecegimiz eserler, dönemin olay-
larini dogru olarak belirlemede yakin dönem tarihçisine yardimci olur.
Bunlara bir kaç örnek verebiliriz: Fahir Armaoglu, 20. yüzyil Siyasi Tarihi
1914-1980, Ankara 1984; Nuran Dagli - Belma Aktürk (haz), Hükümetler
ve Programlari 1920-1960, Ankara, 1988; Ismail Soysal, Tarihçeleri ve
Açiklamalari ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal Anlasmalari 1920-1945, cilt I,
Istanbul, 1983; II. Tarik Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler 1859-
1952, Istanbul, 1952.Basin-yayin ürünleri ile ilgili olarak yukarida verdigimiz sinirlamalar

çerçevesinde özetle sunlari söyleyebiliriz: Günlük haber verme, gündemi

yakalama endisesi içinde olan bu ürünler bizim tarif ettigimiz anlamda,
yakin dönem tarihi, bu ürünleri yazanlar da yakin dönem tarihçisi ola-

. mazlar, ancak tarihçiye, resmi belgelerin yoklugunda gerekli verileri su-
narlar. Bu veriler hakikati içerdigi gibi ayni derecede yalan ve yanlisi da
içerebilir, tarihçiyi yaniltabilir. Tarihçi bu tür verileri, her zaman ol-
dugundan daha fazla titizlik göstererek degerlendirmelidir.

RESMI YAyiNLAR VE KIT APLAR:

Çalismak Istenilen dönemde meydana gelen olaylari tespit etmek için
en iyi yol yilliklara müracaat etmektir. Belli ,bir ülke hakkinda oldugu gibi,
dünyada bir yil içinde gerçeklesen olaylari kaydeden yilliklar da vardir.
Örnegin Whitaker's Almanac da yilin olaylari ile ilgili bölüm mevcuttur ve
yalnizca politika ve Ingiltere ile sinirli degildir. Türkiye'de yayinlanan Ha-

berbank (Öncü Gazetesi genel yayin yönetmeni Mehmet Göktürk ta-
rafindan yayinlanmaktadir) ve Almanaklar içte ve dista bir yil içinde mey-
iuma gelen olaylari kaydetmektedir.

Bu kisma, gazete ve dergilerin disinda kalan, resmi yayinlar, referans

kitaplari, yilliklar, hatirat, biyografiler, günlükler ve roman-tiyatro dahil
edilmistir. Bu tür yayinlar, yakin dönem tarihçisinin çalismak istedigi dö-
nemde neler olup bittigi hakkinda kaba bir çerçeve hazirlamak için yar-
dimci olurlar.

Hatiratin, tarihçiyi yaniltmak için yazilmis sözlü tarihinin bir türü ol-
dugunu düsünen tarihçiler vardir. 30Hatirat hakkinda süpheciligi hakli gös-
teren örnekler mevcut olmasina ragmen, çogu hatiratta tarihçinin kul-
lanacagi bilgiler bulunur; bir dönem tarihinin kaba bir iskeletini sunar,
katilan kisinin, hatiranin sahibinin gözüyle belli basli problemleri teshis et-
meye yardimci olur ve olaydaki asil niyete dair deliller sunar. Son za-
manlardaki egilim hatirat ile otobiyografi arasindaki geleneksel ayirimi ka-
patma yolundadir. Tarihçi arsiv kaynaklarini kullanma firsatini elde
edince, hatiratin degeri kaçinilmaz olarak azalir. Bu durumda ise, kay-
naklara rehberlik etme konusunda degeri ön plana çikar. Özellikle de, ha-
tiratin az oldugu bir dönemde, önemli ölçüde bilgi kaynagi olusturur.

Resmi yayinlardan, periyodik olarak yayinlanan-bu günlük, aylik ve
yillik olabilir-ve belirli dönemde meydana gelen olaylari kaydeden ya-

yinlar kastedilmektedir. Örnegin, Ayin Tarihi'nde bir ay içinde geçen olay-
lar ve siyasilerin resmi açiklamalari yer alir. Bakanlar kurulu kararlarinin
yayinlandigi Resmi Gazete ve meclisteki konusmalarin kaydedildigi Mec-
lis Tutanaklari periyodik yayinlar arasindadir. Siyasi partilerin yayinlari,
takip edilen politikalar ve siyaset konusunda yorum sundugu için önem-
lidir fakat polemikli nitelikleri düsünülerek kullanilmalidir.

Hatirat yakin dönem tarihçisinin önemli bilgi kaynaklarindan biridir
fakat ayni zamanda tehlikeli olanlarindandir. Tarihçi, hatiratin nasil mey-

30 John Bames, "Books a..d Journals", Coniteniporary History Practice and Method. ed. By
Anthony Seldon, Oxford, 1988,s. 33. .
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dana geldigini, hangi kaynaklarin kullanildigi tespit etmelidir. Çünkü özel
yazismalarla desteklenmesine ragmen, hafiza yanilabilir. Hatiratta ufak
tefek hatalar daima mevcuttur. Politikacilar genelde kendi rollerini önem-
seme ve katildiklari olaylarin önemini abartma egilimindedirler. Insanlarin

hatiralari çogu kez, duyduklari veya bir sohbet sirasinda ikinci elden ög-
rendikleridir. Hiç kimse aradan geçen zaman zarfinda hatiralarin et-

kileyecek hiç bir seyolmamis gibi olaylari hatirlayamaz. Iyi bir hatiratin
yazilmasi için, olaylar yasanirken olusan belgelerin biriktirilmesine, bir
yerlere kayitlar düsülmesine ihtiyaç vardir. Yalnizca hafiza kuvvetine da-
yanan bir hatiratin ne inandirici bir yönü, ne de belge gibi kabul edilecek
niteligi vardir. 31Olaylarin üzerinden yillar geçtikten sonra her yönüyle ha-
tirlanmasi ve üzerine baska olaylar yasanmamis gibi anlatilmasi mümkün
degildir. Bütün bunlar hatiratin degerini azaltmak için degil, hatirati delil

olarak kullanmak isteyenlere diger belgeler ile dogrularnalari gerektigi için
söylenmistir. 32

biyografi yazmak için, konu olan sahsin önemli olmasi gerekmez fakat bu

sahsin çok, yakindan gözlemlenmesi gerekir. Biyografinin yaniltici bir
yönü, söz konusu sahsin, gerçekte öyle olmadigi halde, olaylarin mer-
kezinde gibi görünmesidir. Olaya katilan diger kisilerle ilgili benzer ça-
lismalar okunarak bu yanilgi ortadan kaldirilabilir. Bu sinirlamalar akilda
tutularak kullanilan biyografiler, kolay ulasilabilen kaynak olarak yakin
dönem tarihçisi için degerli bir kaynaktir.

i
I111

ii

i
i

Biyografiler arasinda üç türü ayirt edilir: her türlü belge ve bilgiye
ulasilarak yazilanlar; baslica kayitlardan ve kisinin yakinlarinin isbirligiyle
yazilanlar, basina ve görüsmelere dayanilarak yazilanlar. Yakin dönem ta-

rihçisi açisindan bunlarin her birinin faydalari farklidir. Özellikle de, üçün-
cü kategorideki biyografide yer alan görüsmeler, görüsmenin orijinal ka-
yitlarinin bulunmadigi durumlarda boslugu doldurmasi açisindan
önemlidir. Belgeler ve görüsmelerle desteklenmis, alintilar yapilmis bi-
yografi en iyisidir. Biyografi yazarlari için biyofrafiye konu olan kisinin
ölümünden sonra yazilan biyografiler, hayatta iken yazilanlara göre daha
az kisisel sahitli olur ve yakinlarini incitme korkusuyla bütün gerçek söy-
lenmeyebilir. Biyografiye konu olan kisi hayatta iken yazilan biyografinin
bir avantaji, tarihçiye sözlü deliller saglamasidir. Biyografi yazarinin gö-
revi, biyografiye konu olan kisinin hayati ve kisiligini anlatmaktir. Iyi bir

Günlükler, olayin hemen ardindan, günü gününe tutulan notlardir. Bi-
yografi yazari için çok degerli olan bu notlar degisik sekillerde hazirlanmis
olabilir. Örnegin Ingiliz Basbakani Macmillian'in günlügü, karisina mek-
tuplar seklinde baslamis ve hatirat olarak sona ermistir. Bu tür bir günlükte
amaç yalnizca, Basbakanlikta olup biteni haber vermek degiL. Mac-
millian'in bunlar hakkindaki düsüncelerini belirtmektir. Diger yandan, bazi
günlükler özel hayat ve sahsi düsünceler hakkinda çok az sey içermek ve
olaylarin iç yüzünü göstererek tarihe veri birakmak amaciyla yazilmistir.
Günlük yazmadaki nedenleri ve amaçlari belirledikten sonra, yakin dönem
tarihçisi, günlügün nasil yazildigini ve saklandigini ortaya çikarmaya ça-
lismalidir. Örnegin, günlük daha sonra orijinal yazari olmayan biri ta-
rafindan dikte veya daktilo edilmis olabilir. Müsveddelerin temize çe-
kilmesi, özellikle de bu is yazardan baskasi tarafindan yapiliyorsa, bazi yer
degistirmelere veya kayiplara yol açabilir. Bu durumlarda yazilanlarin, ori-
jinal yazar tarafindan kontrol edilip edilmedigine bakilmalidir. Bazen ki-
siler kendisi degil, hizmet ettigi kisi hakkinda günlük tutarlar. Bu tür gün-
lüklerde amacin, yazari ön plana çikarma düsüncesi olmadigindan her
zaman emin olamayiz.

Günlük yazanlar görmek istedigini görür ve duymak istedigini du-
yarlar. Baskalari hakkindaki düsüncelerini ve duydugu söylentilerin dog-
rulugunu tespit etmek zordur. Fakat günlükler olmadan da, söylentilerin ne
oldugunu bilemeyiz. Günlüklerde yazilanlarin oldugu gibi kabul edil-
memesi ve söylenenlerin diger kaynaklarla desteklenmesi tavsiye edilir. 33

31 Hatiratin tarihte belge olarak kullanimi ve iyi bir hatiratin nasil olmasi gerektigi konusunda
bak. Kamuran Gürün, "Tarih ve Hatirat", Bel/efen, cilt LX, sayi 227, Nisan 1996, s. 227-231.

32 Türkiye'de hatirat yazimi ve yayimi son yillarda daha popüler hale gelmis ve önemli sah-
siyetler, görevden aynidiktan kisa bir süre sonra hatiralarini gazetelerde tefrika halinde yayinlamaya
baslamislardir. Kenan Evren'in Hürriyet Gazetesi'nde ve Alparslan Türkes'in Sabah Gazetesi'nde ya-
yinlanan hatiralan buna birer örnektir.

33 Bames, a,g.m., s. 40-42.
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Roman, tiyartro, film ve diger kurgu eserleri, dönemin düsünce tarzi

ve davranislarini daha yakindan anlamaya yardmci olur. Fakat ayni za-

manda yaniltici olabilir, bu nedenle dikkatli kullanilmalidir. Roman ya-

zarlarinin çogunun vermek istedigi mesajlari vardir. Bu anlamda, popüler

olan romanlar, büyük edebiyat eserlerinden daha faydali olabilir. Dönemi
hayal etmede yakin dönem tarihçisine yardimci olan bu tür eserler, kaynak

olarak ciddi çalismayi gerektirir.

Üçüncü olarak belirtilmesi gereken nokta, anket yapilan bireylerin ço-

gunun farkli kisiler olmasidir. Bu ay 1000 gelecek ay da 1000 kisi ile gö-
rüsebiliriz, fakat bunlar ayni sahislar degildir. Yaptigimiz ilk ve ikinci gö-
rüsmede ayni veya benzer sonuçlara ulasabiliriz. Fakat, görüsme yapilan

kisiler farkli oldugu için, ilk grup fikrini degistirmis midir bilemeyiz. Ayni
kisileri uzun dönemde takip ederek görüsme yapilmasi tercih edilir fakat
daha masraflidir. Sunu da unutmamak gerekir, bütün istatistik, bag kav-
rami üzerine kurulmustur. Bagimli ve bagimsiz degiskenler arasindaki po-

zitif veya negatif bag, aralarindaki nedensel bagi açiklamayabilir. Yakin
dönem tarihçisi bu tür baglari kurarken yaniltici olup olmadigina dikkat et-
melidir.

ANKETLER, KAMUOYU YOKLAMALARi VE RESMI IS-
TA TIsTIKLER :

Anketler, kamuoyu yoklamalari ve resmi istatistikler sayisal nitelikte
veriler olup, tarihi olgular gibi kendileri için konusmazlar, yorumu ge-
rektirirler. Öncelikle stinu belirtmemiz gerekiyor, bu tür kaynaklari kul-
lanan yakin dönem tarihçisi baskalari-ticari firmalar, devlet veya mes-
lekdaslari-tarafindan ve kendisininkinden farkli amaçlarla toplanan
verilere güvenmek durumundadir. Örnegin, politikanin nabzini ölçmek
için yapilan bir kamuoyu yoklamasinda, 'eger yarin seçim olsa idi, oyu-
nuzu kime verirdiniz?' sorusuna cevap verenler, hemen yarin seçim ol-
mayacagini bilmektedir. Verilen cevaplari, seçmenlerin iktidardaki parti
için gerçek düsünceleri olarak kabul etmek yaniltici olabilir. Belki de hü-
kümete, icraatlari hakkinda iyi veya kötü düsüncelerini iletmek is-
temektedirler. Gerçek seçim oldugunda durum tamamiyla degisebilir. Bu
tür bir kamuoyu yoklamasi sonucunu degerlendiren yakin dönem tarihçisi
dikkatli olmalidir.

Ciddi tarihçiler, süphesiz, anketler ve kamuoyu yoklamalarini dikkate
alirlar. Fakat bir süre sonra, ekonomik ve siyasi durum ile ilgili devletin

yayinladigi belgelere müracaat ederler. Devletin kullandigi istatistiki bil-

giler en. büyük sayisal veri yiginini olusturur. Ancak bunlarin tarihçi veya

sosyal bilimcinin faydalanmasi için düzenlenen veriler olmadigini, farkli

amaçlar için düzenlendigini hemen belirtelim. Resmi istatistikler arasinda

nüfus sayimlari, Devlet Istatistik Entitüsü ve Devlet Planlama Teskilati'nin

yayinlari sayilabilir. Resmi istatistikler, tarihçinin istedigi türden olmasa

da, olgularla doludur, sosyal tutumlar ve düsüncelerle ilgili sistematik veri
bulunmaz. 34

ARSIvLER:

Istatistiki verilerin ikinci bir özelligi, toplu ve bireysel düzeyde ol-
malaridir. Toplu düzeyde olanlar, pek çok sayida kisi ile ilgili ve kap-
samlidir. Fakat bu tür verilerin degerlendirilmesi zor ve zaman alicidir.

Dolayisiyla örnekleme yoluyla, bireysel düzeydeki veriler ön plana çikar.
En fazla 2000 kisiye, ve genelde 1000 kisiye yönelik olarak düzenlenen
anketler için görüsme yapilacak veya anket formu dagitilacak kisiler rast
gele seçilebilir. Fakat kamuoyu yoklamalari için belli gruplar hedeflenir.

Arsivler geçmisteki resmi faaliyetlerin belgelerini saklama ihtiyaci
sonucu olusturulmustur. Arastirmacilar içinde arsive en çok ihtiyaç du-
yanlar belki de tarihçilerdir. Yazili belgelerin saklandigi arsivlerde bulunan
her seyin hakikat oldugunu söylemek yanlistir. Arsivlere olan güven, ar-
sivde saklanan belgelerin yazildigi zamanda ve dönemin sartlarinda önem-

34 Tom Nossiter, "Surveys and Opinion Polls", Contemporary History Practice and Method,
ed. By Anthony Seldon, Oxford, 1988, s. 55-69.
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li olmasindandir. Bu nedenle, ele alinan bir belgeyi en dogru sekilde kul-
lanmak için, belgeyi yazan kisinin konumunu ve niçin yazdigini aras-
tirmaliyiz. Belirtmemiz gereken önemli bir nokta da arsivde yalnizca o
zaman yazilan belgelerin bulunacagidir. Yani, bir is telefonla veya gö-
rüsme yoluyla halledilmis, bu da bir yere kaydedilmemis ise, ondan ha-
berdar olmamiz mümkün degildir. Toplantida konusulan ve kay-
dedilmeyenlerden de ayni sekilde haberimiz olamaz. Kayip olan bu
kisimlar belgelerden belki dolayli olarak çikartilabilir. Gerçekte ne ol-
dugunu anlamak da tarihçiye düser.

lestirme ve diger kisilerin iletisim araci olarak yaziyi kullanma derecesidir.

Bazi politikacilar yazmak yerine konusmayi tercih eder. Dolayisiyla bu tür
kisilerin elindeki belgeler sayica çok degildir. Teknoloji de bir diger et-
kendir. Önemli görüsmeler bile simdilerde telefonla yapilmaktadir. In-
sanlarin belge biriktirme aliskanliklari da degisiktir. Bazilari her seyi bi-

riktirir; Winston Churchill gibi bazilari da olaylarin sonucuna dair hiç bir
seyi saklamaz; bazilari ev degistirince veya emekli olunca belgeleri imha
eder; bazilari da hatiralarini yazacagi zaman düzenler.

Arsivleri kullanmanin tarihçi için ayri zorluklari vardir. Bunlar, ar-
sivlerin kaynak olarak kullanilmasi, belgelerin arsive nakledilince dü-
zenlenip arastiriciya sunulmasi ve kullaniciya açik olmasi ile ilgili ZOf-
luklardir. Bir diger zorluk da, modem devlet mekanizmasi tarafindan
üretilen belgelerin çok fazla sayida olmasi, bu nedenle tamaminin degil
yalnizca bir kisminin saklanmasidir. 35

Bu tür özel belge kolleksiyonlari ilginç veriler saglar, fakat sahibinin
faaliyetlerinin tamamini kapsadigini söyleyemeyiz. Belgeler bol miktarda
saklanmisolsa bile, bilinçliolarakveya olmayarak bazi kurgular yapilmis
olabilir. Hayatin üzüntülü, basarisiz veya sikici olan kisimlarina ait daha az
belge bulunmasi muhtemeldir.

Resmi belgelerin arastiriciya sunulmasinda konulan zaman siniri dün-
yada otuz yildir. Bu zaman yari gizli ve gizli belgeler için elli yil veya
daha fazladir. Bu durumda, yakin dönem tarihçisi için arsivler en az kul-

lanilan kaynak haline gelir. Zaman sinirlamalarinin düsürülmesinin, ta-
rihçileri yakin dönemi çalismaya çekecegi muhakkaktir.

Özel belgeler daginik oldugu ve sahibi tarafindan belli amaçla ha-
zirlandigi ve/veya seçildigi için, kullanim potansiyeli sinirlidir. Yakin
dönem tarihçisi, birbirini tutmayan bilgileri açiklamak için epey zaman ve
çaba harcamak zorundadir. Sonunda olayin aslini arsivler ve basili eser-
lerden anlayacak, özel belgeler ise bazi noktalarda gerekli aydinlatmayi
saglayacaktir.

ÖZEL BELGE KOLLEKSIYONLARI : Özel belgelerin tasarrufu tamamiyla ait oldugu sahsa aittir. Baska
kimsenin kanuni veya ahlaki kullanma hakki yoktur. Sahibi, belgelerinin
tamamini veya bir kismini göstermeye razi olabilir, bu tamamiyla ona kal-

mistir. 36
Özel belgeler ile sahislar tarafindan biriktirilen, sahsa ait belgeler kas-

tedilmektedir. Politikacinin özel belgeleri, ailesi, arkadaslari ve mes-

lektaslari ile yazismalari, gayri resmi toplantilarin notlari, çesitli müs-
veddeler ve görevde bulundugu dönemden kalan resmi belgelerdir. Bütün
bunlar, belli bir faaliyetin sonucu veya bu faaliyeti gerçeklestirirken mey-
dana gelmis olan belgelerdir. Belge kolleksiyonunun tamligi, çesitli et-
kenIere baglidir. Bunlardan en önemlisi, sahibinin düsüncelerini net-

BILGIY ASAR AGLARI VE INTERNET:

Yakin dönem tarihçisinin kullanimina açik olan yeni bir veri kaynagi

da bilgisayar aglari ve Intemet'tir. Zamanimizda hizla gelisen bilgisayar
teknolojisi tarihçilere yalnizca verilerini daha kolay islemeleri için yazilan.

35 Nicholas Cox, "Public Records", Contemporary History Practice and Method. ed. By Ant-
hony Seldon. Oxford, 1988, s. 70-88.

36 Angela Raspin, "Private Papers", Contemporary History Practice and Method. ed. By Ant..
hony Seldon, Oxford, 1988, s. 89-100.
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programlar sunmaktan çikip, iletisim ve haberlesmede önemli bir araç ha-

line gelmistir. "Kablolu dünya" diye adlandirilan günümüz yasaminda in-

sanlarin hareketleri bilgisayarlara kaydedilmektedir. Örnegin ATM 'den

para çektiginizde, kredi karti ile alisveris yaptiginizda, elektronik posta ile

haberlestiginizde, ) Internet'te web sitelerini dolastiginizda, telefonu kul-
landiginizda bunlarin hepsi, sizin haberiniz olmadan, bir yerlerde bil-

gisayara kaydedilmektedir. Yine pek çok fimia müsterileri ile ilgili, adres,

meslek, yas vs. gibi bilgileri bilgisayarda tutmakta, bu bilgiler sizin ha-

beriniz olmadan, baska firmalara satilmaktadir. Öyle ki, bilgisayar basina
oturan bir kisi bir kaç saat içinde, yalnizca isminiz ve adresinizle, sizin

hakkinizda ayrintili pek çok bilgiye ulasabilmektedir. Özel hayatin ihlali
haline gelen bu durum insanlari rahatsiz edecek düzeye ulasmistir. Fakat

biz olaya yakin dönem tarihini incelemek açisindan bakarsak, bireylerin

özel hayatinin ihlali anlamina gelen bu kayitlarin, yakin dönem tarihçisi

için veri kaynaklari oldugunu görüiiiz. Bir sahsi, bir grubu, bir toplumu

veya bir olayi inceliyor olabiliriz, çesitli kurumlarin bilgisayarlarinda kay-
dedilen verileri tarayarak bunlar hakkinda bilgi edinebiliriz.

gilere, Internet araciligiyla yapilan haberlesmelere bakmak gerekir. Ki-
silerin Internet'e her girislerinde gezdikleri web siteleri; hatta sitenin hangi
sayfasini ne kadar süreyle inceledigi, yazdiklari elektronik postalar, kisaca
kisilerin siber uzayda dolasirken biraktiklari ayak izleri kaydedilmekte, ve
tarama motorlari (serarch engines) denilen programlar kullanilarak da bu
bilgilere aninda ve kolayca erisilebilmektedir. Tarama motorlari ile ,konu
basliklarindan hareketle tarama yapilabildigi gibi anahtar kelime veya
deyim vermek suretiyle taramada yapilabilmektedir. Tarama motoru bu
anahtar kelimenin (mesela bir kisi adi) veya deyimin geçtigi Internet üze-
rindeki bütün dokümanlarin elektronik adresini dünyanin neresinde olursa
olsun bulup vermekte sonra bu adresten hareketle o dokümana kolayca ula-
silabilmektedir.37

Internet'teki tartisma listeleri ve haber gruplarina dünyanin her ye-

riden insanlar üye olabilmekte bilgi alisverisinde bulunmakta ve bu alis-

verislerle ilgili bilgiler yine Internet üzerinde herkese açik arsivlerde sak-

lanmaktadir. Bilgi toplumu dedigimiz günümüz toplumunu incelerken
bilgi akisini, insan gruplarinin neler düsündügünü ve tartistigini bilmek In-

ternet listelerini incelemek yoluyla mümkün olabilir. Bu arada kü-

tüphanelç:rde ve arsivlerde klasik usulde saklanan bilgilerin de hizla In-

ternet ortamina aktarildigini, ayrica Türkiye'dekiler dahil binlerce günlük

gazete ve derginin Internet'te elektronik versiyonlarinin yayinlandigini

unutmamak gerekir. Bunlar vasitasiyla, siradan insanlarin bilgiye ulasmasi
daha ucuz ve kolay hale gelirken bunlari degerlendiren yakin dönem ta-

rihçisi için de Internet müracaat edilmesi gereken kaynaklardan biri haline

gelmektedir. Mektuplasma ve haberlesme isleri çogu kez Internet'te elekt-
ronik posta araciligiyla yapilmaktadir. Kisiye ait özel belgeleri incelerken

artik bilgisayar baglantilarinin olup olmadigina, bilgisayarda saklanan bil-

Gelisen bilgisayar aglari ve Internet, günümüzde seminer ve kon-
ferans düzenlemekten eglence ve elektronik ticarete kadar pek çok fa-
aliyetin gerçeklestirildigi ve kaydedildigi ortam olarak yakin dönem ta-
rihini yazan tarihçilerin vazgeçilmez basvuru ve veri kaynagi haline
gelmistir. Yakin dönem tarihçilerinin bunlari kullanmadan yakin dönemin
tarihini çalisabilmeleri pek mümkün gözükmüyor.

Yakin dönem tarihinin çesitli yönlerini tartismayi tamamladiktan
sonra, bu dönemin inceleme metotlarina geçebiliriz.

YAKIN DÖNEM TARIHINI INCELEME METOTLARI

19. yüzyilda yasadigi altin çagdan sonra tarih 20. yüzyilda gerileme
dönemine girmisti. Bunun asil nedeni, 19. yüzyil sonlari ile 20. yüzyil bas-
larinda Avrupa toplumunun bastan asagi degismesi idi: endüstrilesme
bütün Avrupa kitasina yayildi. Endüstrilesme bilimsel kesiflere bagli ol-

dugu için tabii bilimler destek kazandi. Sosyoloji, ~konomi, psikoloji gibi,
endüstri toplumunun problemleri ile ilgili sahalara giderek artan ilgi
dogdu. Tarih artik, sosyal dünyanin yapisini ve gelismesini belirleyen güç-

37 Internet'te bilgi arama metodlan hakkinda aynntili bilgi için bak. Bahaeddin Yediyildiz-
Fatma Acun, "Internet'te Vakiflar". Vakiflar Dergisi, XXVI, 1997, s. 7-8.
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Degisme yönünde gösterilen çabalardan bir digeri de günümüzün

problemlerinden yola çikarak geçmisin çalisilmasi oldu. Böylece bu-

güncülük, prensentizm, denen, tarihi bugüne faydali olacak, bugünün so-
mnlarina isik tutacak sekilde çalisma anlayisi dogdu. Bu anlayis, tarihi

geçmisten baslayarak günümüze dogru çalisma geleneksel metodu yerine,

günümüzden baslayarak geçmise dogru çalisma metodunu (retrospektif
metot) getirdi. Bu da, günümüze fazla yaklasmayan tarihin sahasinin uzak

geçmisten günümüze dogru çekilmesine vesile olarak, tarihçilerin yakin
dönemlerle ilgilenmesini sagladi. Günümüz için tarih yazmanin, gü-

nümüzün tarihini, yani yakin dönem tarihini yazmaya en önemli katkisi

belki de, bu dönemi çalismaya çekmek oldu. Günümüzün sorunlari ile il-

gilenen ve çözümü için diger sosyal bilimlerle ortaklasa çalismayi ge-
rektiren bu akim, tabii ki yakin dönemin konusunu ve çalisma sahasini da

belirledi. Daha önce hiç tecrübe etmedigi sekilde birbirine bagimli hale

gelen dünya toplumlarinin karmasik sorunlarini çözmek ancak bu yolla

mümkün görünüyordu. Bu nedenle yakin dönem tarihinin konusu, yakin

dönem dünyasi oldu. Bu dünyada sosyoloji, ekonomi, politika, psikoloji,
kisaca her sey vardir. Tarih eger yakin dönemi çalisacaksa, kendi gru-
bundaki diger sosyal bilimlerden faydalanmak ve müsterek çalisma alan-
lari gelistirmek zorunda idi. O zaman da ortaya bi sorun çikiyordu: kendisi
gibi yakin dönem toplumunu çalisan diger sosyal bilimlerle tarihin ko-
nularinin örtüsmesi. Bu örtüsme en fazla politik bilimlerde görüldü. Bazi
siyaset bilimcilerinin emekli olduktan sonra kendilerini hükümet tarihçileri
olarak tanitmalari, siyaset bilimleri ile tarih arasindaki sinirin karismasinin
bir ifadesi idi. Siyaset bilimleri ve yakin dönem tarihi birbiriyle iç içedir.
Siyaset bilimlerinin asil ilgi sahasi hükümet ve politikadir. Siyaset bi-
limleri, günü birlik politik gelismelerle yakin dönem tarihinden daha fazla
ilgilenir, kavramlari metotlari ve ilgi sahasi itbariyla yakin dönem ta-
rihinden farklidir. Ancak bütün bu farkliliklar ve sinirlamalarin, siyaset bi-
limlerinin yakin dönem tarihinden farkini açikça ortaya koydugunu söy-
leyemeyiz. 40Günlük siyasetin, aradan bir süre geçtikten sonra siyasi tarihe
dönüsecegi gerçegi, her iki sahanin iç içe oldugunu ve aralarindaki farklari
teshis etmenin pek de kolayolmadigini gösterir. Aradaki farklar teshis
edildiginde bile, siyaset bilimlerinin günlük politika, politik düsünce ve te-
oriler ile ilgilenmesi, yakin dönem tarihi için ise bu konularin odak noktasi
olmamasi durumu disinda ortaya kesin bir ayrim çikmamaktadir. Bu ayrim
da görüldügü gibi, kesin ve yapisal bir ayrim degildir. Yazili tarihin büyük
bir kisminin siyasi tarih olmasi, tarih ile siyaset bilimleri arasindaki si-
nirlarin, tahmin edildiginden çok daha belirsiz oldugunu göstermektedir.

lerin arastirilmasiyla ilgilenen tek bilim olmaktan çikti. i. Dünya Savasi ile

dünyaninin merkezi Avrupa'dan Amerika'ya kaymis, hemen ardindan

gelen II. Dünya Savasi ise insanligin yeryüzündeki varligini tehlikeye dü-

sürmüstü. Yarin veya Öbür gün birisi dügmeye basabilir (atom bombasi

kastediliyor), bütün insanligi yok edebilirdi. Bütün bu sarsici degismeler

tarihçiye, hizla gelisen olaylari tarihi bir kontekste koyma isini yükledi. 38

Tarihçi bu yükün altindan, 19. yüzyilin metotlarini kullanarak kalkamazdi,

degismeliydi, açilmaliydi. Tarihin diger sosyal bilimlere açilmasi, istatistik
metotlarini kullanmasi ve son olarak da bilgisayardan faydalanmasi de-

gisme yönünde gösterilen çabalardan oldu. 39

Yakin dönem tarihinin diger sosyal bilimlerden olan sosyoloji ile ilis-

kisine gelince, sosyal tarih dedigimiz arastirma ekolünün popüler hale gel-

mesiyle, sosyoloji tarihin içine iyice girmis, hatta bazilarinin sosyoloji ile

tarih arasinda bir fark olmadigini ileri sürmelerine bile yol açmistir. Insan

38 Meshur tarihçi Arnold Toynbee'nin i 950'li yillarda medeniyetlerin yükselisi ve çöküsünü in-
celemesi tesadüf degildi, iki dünya savasinin yarattigi potansiyel felaketlerle yakindan ilgiliydi. Toyn-
bee'den yüzyillar önce Arap Imparatorlugu'nun çöküsüne sahit olan Ibn-i Haldun (1332-1406) kül-
türlerin dogusu, gelismesi ve çöküsünü belirleyen kanunlari bulmak amaciyla uygarliklan
karsilastirarak tarihin nihai anlamini bulmaya çalismisti. Ayni düsünce daha sonralari çesitli tarihçiler
tarafindan tekrar ele alindi. Conkin-Stromberg. a.g.e., s. 29-30.

39 ii. Dünya Savasi'ndan sonra tarihte meydana gelen degismeler ve tarihçilerin buna uyumu
konusunda aynntili bilgi için bak, Timothy Paul Donovan, Histarical Thaught in America. Pastwar
Patterns. University ofOklahoma Press, 1973, s. 16-31.

40 Fred Nash, "Political Science, History and Contemporary History", PSA 1995 Yillik Kon-
feransinda, York Universitesi, Siyaset Bilimleri Uzman Grubunun hazirladigi Siyaset, Yakiii DÖnem
Tarihi ve Tarih konulu panelde sunulan bildiri. Bu bildiriye Internet araciligiyla ulasilmistir. Internet
adresi: Fred Nash, psd@soton.ac.uk. Bu yazida bir siyaset bilimci olan F. Nash taiih, yakin dönem ta-
iihi ve siyaset bilimleri arasindaki iliskiyi aynntili olarak tartismakta, her birinin, özellikle de siyaset
bilimlerinin yapisi hakkinda bazi zor sorularla karsi karsiya oldugumuzu, bu konuda nihai bir sonuca
varmaktan çok, sinirlamalardan haberdar olmamizin önemini belirtmektedir.
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toplumlari komplekstir ve sosyal tarihçiye göre pek çok açidan bir kerede
bakmak mümkün degildir, odaklasmak gerekir. Sosyal tarihçinin odak
noktasi toplum ve toplumsal degismedir. Sosyal tarih, çesitli toplumlarin
tarihidir, fakat o toplumlarin bütün yönlerinin tarihi degildir. Insanin top-
lumla olan iliskileri ve bu iliskilerdeki degismelerle sinirlidir. Sosyal ta-
rihçi, ziraat, endüstri, politik partiler, hükümet, dis politika vs. ile ilgilenir,
fakat bu ilgi, bütün bunlarin sosyal faaliyetleri ve sosyal müesseseleri et-
kiledigi ölçüdedir. 41Geçmis dönem sosyal tarihçisi için söylediklerimiz,
yakin dönem sosyal tarihçisi için de geçerlidir. Hatta diyebilir ki, yakin
dönem tarihçisi, çalistigi toplumun içinde yasadigi için sosyoloji ile daha
da iç içedir.

celerken onlarin davranislarini çözümlemede psikoloji en büyük yar-
dimcidir. Antropoloji dünyanin her yerindeki ve her dönemindeki insana,
eserlerine ve düsüncelerine ilgi duydugu için tarihe yakinligi açiktir. Fiziki
antropoloji insanin biyolojik orijini ile ilgilenirken, kültürel antropoloji, in-
sanin toplumdaki davranisi üzerine yogunlasir. Gelenekselolarak, tarihçi
geçmis dönemlerle ilgilenirken, antropolog ilkel insanlarla ilgileniyordu.
Bu ayrim artik neredeyse kalkmis durumdadir. Simdi her ikisi de dikkatini
günümüz problemlerine çevirmistir. 43 Bu durumda antropoloji, özellikle
de kültürel ve sosyal antropoloji tarihe yakinlasmis, ortak çalisma sahalari
teskil etmistir.

Ekonomik fonksiyonlar bir toplumun hayatinda ve insanligin ta-
rihinde daima hayati öneme sahip olmustur Dolayisiyla ekonomi, insanin

geçimini saglamak için çevresini nasil kullandigi ve bunu yaparken neler
düsündügü ile ilgilenir. Çevredeki kaynaklarin kullanimi, organizasyonu
gerektiren sosyal bir faaliyetten daha fazladir. Ekonomi tarihçisi, tarihteki
ekonomik faktörler ve ekonomik saiklerle ilgilenir, toprak mülkiyeti, ta-

sarrufu, üretim metotlari, ticaret, para, isgücü ve is idaresi gibi problemler
üzerinde ugrasir. Insanin kisisel ve toplumsal ihtiyaçlari için kaynaklari
nasil kullandigini inceleyerek ekonomik gelismeyi inceler ve farkli eko-
nomik sartlari vurgulamak yerine, genel ekonomik gelisme kanunlari kes-
fetmeye çalisir. Bunu yaparken de ekonomik gelismeyi etkileyen politik,
sosyal ve kültürel güçleri incelemek zorundadir. Bu noktada ekonomi, hem
diger sosyal bilimlerle hem de tarihle kesisir. Yakin dönem tarihçisinin,
yakin dönem toplumunu çalisirken bu noktalari göz önünde bulundurmasi
gerekir. 42

Yakin dönem tarihinin konusu hakkinda yaptigimiz tartismayi özet-
lersek, bu dönemin diger sosyal bilimlerin ilgilendigi sahalarla pek çok
ortak konusu oldugu ve daha da önemlisi iç içe oldugu ve birbiri ta-

mamladigi ortaya çikmistir. Çogu zaman ayirmakta zorlandigirniz bu l1!üs-
terek çalisma sahalari ayni zamanda disiplinler arasi alisveris noktalaridir.
Yukarida, yakin dönem tarihi ile ilgili olarak tartistigimiz sosyal bilimlerin
her biri modern toplumlara kendi sahalari açisindan yaklasmaktadir. Bu
durumda yakin dönem tarihi, farkli sahalar ve bakis açilarinin bir araya
geldigi ve disiplinler arasi alisverisin gerçeklestigi bir çalisma sahasi ola-
rak belirmektedir. Sosyal bilimler en son dönemlerde önemli gelismeler
kaydetmis, yeni metodh'r ve teknikler gelistirmis, bilgi üretmistir. Yakin
dönem tarihçisinin yasadigi toplumu daha iyi degerlendirmesi için bun-
lardan faydalanmasi gerekir. 44

SONUÇ:

Yukarida yaptigimiz tartismalardan su sonuçlari çikarabiliriz: Yakin

dönem tarihini, geçmis dönem tarihinden ayiran en belirgin öze)li.k, sü-

Sosyal bilimler arasina koyacagirniz psikoloji ve antropoloji de yakin
dönem tarihini çalismada önemli disiplinlerdir. Psikolojinin özellikle bi-
yografi sahasinda katkilari. büyüktür. Ön plana geçmis sahsiyetleri in-

41 Krug, a.g.e., s. 16.
42 Ayni eser, s. 59-63.

43 a.g.e. s. 63-64, 67-69.
44 Tarihi bir süreç içinde olusan sosyal bilimler 18. yüzyilin sonundan 1945'e kadar olan süre

içinde bir dizi disiplinlere ayrilmistir. Ancak 1945'den sonra meydana gelen gelismeler bu ayrimin ye-
niden 8özden geçirilmesinin zamaninin geldigini göstermistir. Sosya! bilimlerin bir dizi disiplinlere ay-
rilmis haliyle degisen dünyanin ihtiyaçlarina cevap vermesinin mümkün olmadigi sosyal bilimcilerce
anlasilmis ve yeniden yapilanma konusunda bir takim öneriler sunulmaya baslanmistir. Bu konuda
küçük fakat kapsamli bir arastirma için bak, Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açin, Sosyal Bi-
limlerin Yeniden Yapilanmasi Ozerine Rapor, çeviren Sirin Tekeli, Metis yayinlari, 1996.
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recini henüz tamamIamamis, oIusum halindeki tarih oImasidir. Fakat, bu
özelligi doIayisiyIa yakin dönem tarihinin geçici mahiyete bürünmesi, ça-
lisiImasi için engeI degiIdir. Yakin dönem tarihçisi, yasayan ve yasadigi
oIayIarin tarihini yazan biri oIarak, hakiki tarihçiye göre objektiflik ko-
nusunda devzavantajlidir. Fakat bu dezavantaj, çalismasini etkileyecek dü-
zeyde degiIdir. Yakin dönem tarihçisinin tarafsiz oImasini gerektirecek du-
rumIar da mevcuttur. Yakin dönemin verileri çok ve çesitlidir,
güvenilirlikIeri konusunda tereddütler vardir. Bu durumda yakin dönem ta-
rihçisinin takip edecegi metot, tek bir kaynaga bagli kaImamak, diger kay-
nakIarla karsilastirma yapmaktir. Yakin dönem tarihinin konusunun diger
sosyaI bilimIerIe, özellikIe de siyaset bilimIeri iIe ortak pek çok noktaIarl
vardir. Bu durumda yakin dönem tarihi mutlaka disiplinIer arasi isbirligi
ile çalisiImalidir. Bütün tartismalar bizi yakin dönem tarihinin, kendine has
sinirlamaIariyla birlikte, tarihin bir sahasi olarak çalisilabilecegi sonucuna
götürüyor. Akademik bir disiplin oIarak çalisiIabilecegi gösterilen yakin
dönem tarihi, tarihçiligin 20. yüzyilda ugradigi güven ve itibar kaybini ye-
niden kazanmak ve tarihi popüIerIestirmekiçin de vesile oIabilir.

Tarihi, geçmisteki ve simdiki insan tecrübesinin tamami olarak ta-
nimlarsak, bu çesitli ve karmasik tecrübeyi anlamaya çalisirken, tek yönlü
bakis açiIari yeterli olmayacak, çok yönlü perspektifler gerekecektir.
Yakin dönem tarihi de bu çok yönlülügü bünyesinde barindiran, sosyaI bi-
limler arasi is birliginin mümkün oldugu, birlestirici bir saha olabilir. Sos-
yal bilimIere baktigimizda, her birinin insan tecrübesinin bir yönünde uz-
manIastiginl görüyoruz. Ancak bu belli sahaIarda uzmanlasma hep belli
bakis açiIarina sinirli kaldigi için, günümüzün kompleks toplumIarinin so-
runIarini çözmede yetersiz sinirli haIe gelmis, disiplinler arasi çalismanin
zarureti hissedilmeye baslanmistir. SosyaI bilimIerin yeniden yapilanmasi
üzerinde düsünenler, geIecekte belli konuIarin uzmanIarinin oIacagini ve
bu uzmanIarin konularina her türlü sosyal bilim, ekonomi, sosyoloji, psi-
koloji vs. açisindan bakacak sekilde egitim alacaklarini tahmin et-
mektedirIer. Disiplinler arasi isbirliginin en üst düzeye uIastigi bu du-
rumda sosyal biIimler artik tek bir daI haline geImis olacaktir. Bilimin ve
biIginin bütün oIdugunu düsünürsek, bu gelismenin dogru yönde oIdugu
muhakkaktir.


