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Ülkemizde son zamanlarda Tarihyazımı
1
 ve Tarih’in teorik yönlerine yönelik 

çalışmalar, çeviri eserler bağlamında ve giriş niteliğinde de olsa, giderek artış göstermektedir. 

Bu tarz çalışmalar bizde daha henüz emekleme aşamasında olduğu için Türkçe’ye aktarılan her 

yeni eseri, büyük bir merak ve ilgiyle takip etme durumu söz konusu olmaktadır. Yine, 

dilimize kazandırılan bahsi geçen eserler az sayıda olduklarından büyük bir titizlilikle ele 

alınmalı ve bilhassa bunların çevirisini yaparken çok daha dikkatli olunmalıdır.  

2011 yılının Nisan ayında ilk baskısı Birleşik Yayınevi’nden çıkan Mark T. 

Gilderhus’un “Tarih ve Tarihçiler: Tarih Yazıcılığına Giriş” isimli kitabını günümüz 

Türkçesine Emine Sonnur Özcan aktarmıştır. 184 sayfalık kitap, tarih metodolojisine ve 

tarihyazımına yönelik bir takım giriş mahiyetinde bilgiler içermektedir. Yazar, kitapta 

tarihyazımını, “tarihyazımının tarihi” çerçevesinde ele almıştır, ancak “Son Dönemdeki 

Profesyonel Tarihçilik”, “Kültür Savaşları, Postmodernizm ve Diğer Meseleler” ve “Okuma, 

Yazma ve Araştırma” başlıklarını taşıyan son üç bölümde tarihsel çalışmalara yeni yaklaşımlar 

içeren popüler düşünce pratiklerine de yer vermiştir. Kitap ilgili konular hakkında 

derinlemesine bir inceleme ve yorumlamadan daha ziyade tarih, tarihçi ve tarihyazımının tarihi 

ile ilgili yüzeysel ve bilgilendirici bilgilerle donatılmıştır. Bölüm sonlarında verilen “Okuma 

Listeleri” ise mevcut bilgiyi derinlemesine irdelemek isteyen araştırıcı-okuyucular için oldukça 

yol gösterici olmuştur. Kitabın tarihyazımı, tarih felsefesi ve tarih metodolojisine yönelik genel 

bir bilgilendirme yönüne diyecek yok, ancak nasıl ki, “Tarihin Peşinde”
2
 isimli kitabında John 

                                                           
 Arş. Görv; Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü - Uşak 
1
 Bu konuyla ilgili genel bir giriş niteliğinde, Ernst Breisach’ın “Tarihyazımı” isimli kitabına göz atılabilir. Ernst 

Breisach, Tarihyazımı, (Çev: Hülya Kocaoluk), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009. 
2
 John Tosh, Tarihin Peşinde, (Çev: Özden Arıkan), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, İstanbul 2008. 
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Tosh’un, total bir tarihsel çalışmaya yönelik bilgi yelpazesinin örneklemelerini İngiliz Tarihi 

ile ilgili yapması çok eleştirilmişse, aynı şekilde “Tarih ve Tarihçiler: Tarih Yazıcılığına Giriş” 

isimli kitapta da yazar Mark T. Gilderhus’un, belki de Amerikalı bir tarihçi olması vesilesiyle, 

örneklemelerinin çoğunun Amerikan Tarihi ile ilgili olması da, örneklemelerin çerçevesini dar 

tutması anlamında eleştirilebilir. 

Gilderhus’un bu kitabı hiç kuşkusuz bu alanla ilgili birtakım bilgiler verme misyonunu 

yerine getirmektedir, ancak ne yazık ki, kitabın Türkçeye aktarılışı konusunda olumlu 

şeylerden daha ziyade biraz kötümser bir tablo çizmek durumunda kalacağım. Zira kitabın 

Türkçeye aktarılmasında büyük hatalar söz konusudur. Bu çeviri hatalarının yanına kitabın 

daha sonra titiz bir okuması veya da gözden geçirilmesi yapılmadığından olsa gerek, editöryal 

hatalarda eklenince, kitabın “okunması mümkün hale gelmiyor”. 

Böylesi teorik ve metodolojik eserlerin Türkçeye aktarılmasında çok titiz davranılması 

gerekmektedir. Çünkü bu tarz kitapların dili, ele alınan konu/konular itibarıyla biraz “felsefik” 

dirler. Bu bakımdan, konuya, teorik düşünceye, tarih felsefesine, tarihyazım kuramlarına, ve 

metodolojik yaklaşımlara iyice vakıf olunması gerekmektedir. Aksi halde en genelinden, 

Edward Gibbon’un o meşhur “The Decline and Fall of the Roman Empire” isimli kitabı, 

“Roma İmparatorluğu’nun Yükselişi ve Düşüşü” şeklinde yanlış bir çeviri olarak karşımıza 

çıkar.
3
 

Yazının sonunda tablo halinde çevirisi yanlış yapılmış başat kişi ve yer isimlerinin 

doğru karşılıklarını vermeye geçmeden önce birkaç şey söylemek yerinde olur kanısındayım. 

Her şeyden önce kitabın çevirisi, kitabı okumayı mümkün kılmamaktadır. Çünkü çevirmen 

belki de bu alana vakıf olmadığından yazarın tam olarak ne demek istediğini doğru cümlelerle 

Türkçeye aktaramamıştır. Bununla birlikte çevirmen yine bu alana vakıf olmadığından olsa 

gerek daha önce çevrilmiş ve piyasada var olan kitaplardan habersiz olduğu için, kitapta geçen 

çok sayıda mevcut eser isimlerinin çevirilerini kendine göre yapmıştır. Bu durum hem yanlış 

çevirilere neden olmuş hem de piyasada söz konusu kitapların iki çevirisi varmış gibi bir 

algılanmaya sebep olmuştur. Ayrıca çevirmen, kitapta geçen tüm eser adlarını çevirerek, 

gereksiz ve bir o kadar da hatalı bir işe girişmiştir. Nitekim Türkçeye çevrilmiş olan R.G. 

Collingwood’un “The Idea of History” isimli kitabı piyasada “Tarih Tasarımı”
4
 olarak 

bilinirken, burada “Tarih Tasavvuru” şeklinde çevrilmiştir. Yine piyasada Georg G. Iggers’in 

“Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme”
5
 olarak bilinen 

kitabı, “Bilimsel Objektiflikten Postmodern İtirazlara” şeklinde çevrilmiştir. Ayrıca çevirmen 

gerek Türkçeye çevrilmiş, gerekse çevrilmemiş kitapları yanlış ve eksik çevirmiştir. “Alun 

Munslow”’un bilindik eserini “Yapısökümcü Tarih”
6
, Arnold Toynbee’nin çok ses getiren 

eserini “Tarihi İncelemek”
7
, Peter Gay ve Victor G. Wexler’in editörlüğünde hazırlanan 

“Historian at Work” isimli kitabını “Önemli Tarihçiler” ve yine Peter Gay’in “Freud for 

Historian”ı “Tarihçilere Göre Freud” şeklinde çevrilmiştir. Kitapta bu tarz çok sayıda yanlış, 

eksik ve atlanmış çeviri hataları göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra kitapta geçen, aynı kitap 

ya da eser isimlerinin de farklı farklı çevrildiği çoğu kez dikkati çekmektedir. Mesela çevirmen 

                                                           
3 Gibbon’un meşhur eseri Türkçeye, birkaç cilt halinde ,“Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi” 

olarak çevrilmiştir. 
4
 R.G.Collingwood, Tarih Tasarımı, (Çev: Kurtuluş Dinçer), Doğu Batı Yayınları, Ankara 2007. 

5
 George G. Iggers, Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme, (Çev: Gül Çağalı 

Güven), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, İstanbul 2011. 
6
 Alun Munslow, Tarihin Yapısökümü, (Çev: Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000. 

7
 Arnold Toynbee, Tarih Bilinci, (Çev: Murat Belge), 2 cilt, Bateş Kültür Yayınları, İstanbul 1978. 
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Joyce Appleby, Lynn Hunt ve Margaret Jacob’un “Telling the Truth about History” isimli 

kitabını, sayfa 92’de, “Tarihin Hakikatını Anlatmak” olarak çevirirken, adı geçen kitabın adını 

sayfa 109’da “Tarihte Gerçeği Anlatmak” olarak çevirmiştir. 

Kitapta, muhtemelen, bazı gözden kaçmış hususlar var, onlara da değinmek 

gerekmektedir. Kitabın orijinal adı, kitabın  iç sayfasında sadece “History and Historians” 

olarak  yazılmıştır, ancak kitabın tam adı “History and Historians: A Historiographical 

Introduction” şeklindedir. Hiç kuşkusuz çevirmen ya da yayın evi kitabın alt başlığını dikkate 

almayıp, kitabı yalnızca “Tarih ve Tarihçiler” şeklinde çevirebilir /çevirtebilir. Lakin kitap 

Türkçe’ye “Tarih ve Tarihçiler: Tarih Yazıcılığına Giriş” şeklinde aktarılmıştır. Bununla 

birlikte bir diğer eksik ise, çevirinin orijinal metninin kaçıncı baskısını göz önünde 

bulundurarak yapıldığının belirtilmemiş olmasıdır. Çünkü Gilderhus’un söz konusu kitabının 

orijinal nüshası piyasada yedinci baskısıyla satıştadır. Kitabın kapak resmine dair herhangi bir 

bilginin verilmemiş olması da gözlerden kaçmamaktadır. Çünkü kendi adıma kitabın kapak 

resmini çok beğendim ve merak ettim, ancak herhangi bilgilendirici bir bilginin olmamasını da 

bir eksiklik olarak değerlendiriyorum. Son olarak dizin konusunda birkaç şey söylemek 

isterim. Kitabın en arka sayfalarında bulunan dizin, biz araştırıcılar için kimi zaman büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır, lakin dizin çok dikkatli ve titiz yapılmazsa, işlevini gerine getiremez 

olur. Dizinde genellikle yer, kişi, savaş, önemli olaylar, tarihler vs gibi şeyler yer alır ve bu 

yönüyle işe yarar. Lakin kitapta dizinde yer alması mümkün olmayan şeyler vardır. Örneğin 

“gramer kuralları”, “çevrimiçi ağ”, “tahsis”, “yüksek lisans”, “literatür”, “araştırmacı” gibi 

kelimelerin dizinde bulunması araştırmacılara hiçbir şey ifade etmez. Çünkü dizine göz atacak 

bir kişi, örneğin “araştırmacı” ya da “serf” kelimelerinin kitabın içinde geçip geçmediğini 

merak etmez, zira bu tarz kelimeler kitap içerisinde defalarca geçebilecek kadar sıradan 

kelimelerdir. 

Sonuç olarak, bu tarz kitapların çoğalmasını arzu etmekle birlikte, gerek editör ve 

çevirmen ve gerekse de yayınevlerinin piyasaya çıkaracakları kitapları çok dikkatle ve 

titizlilikle gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bilhassa böylesi metodolojik ve teorik konuları 

ele alan kitapları konunun uzmanlarından ya da konuya vakıf olanlardan gerek çeviri gerekse 

editöryal konularda yardımlarını alarak piyasaya sürmeleri, hem okuyucuların doğru 

bilgilendirilmesi hem de yayınevlerinin kitap satışlarının istenilen seviyede olması açısından 

çok önemlidir.  

Aşağıdaki tabloda birtakım yanlış kelimelerin doğru karşılıklarını vermeye çalıştım. 
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