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1888’de Almanya’nın Porzheim şehrinde doğan Erich Rothacker, eğitim hayatı 

boyunca hukuk, germanistik, sanat, tarih, filoloji ve felsefe eğitimlerini aldı. Bonn 

Üniversitesi’nde uzun yıllar felsefe profesörü olarak ders verdi. 1951’de Türkiye’ye gelerek 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tarih felsefesiyle ilgili dersler 

verdi. Verdiği dersler, daha sonra “Tarihte Gelişme ve Krizler” (1955) adıyla öğrencileri 

tarafından kitaplaştırılarak yayınlandı. Çok sayıda yayına imza atan Rothacker asıl çalışma 

alanı olan kültür ve felsefe yanında tarihçileri de yakından ilgilendiren önemli eserler kaleme 

almıştır. Bu eserlerden birkaçı şunlardır: Tin Bilimlerine Giriş (1926), Tarih Felsefesi  (1934), 

Kişilik Katmanları (1938), Kültür Antropolojisinin Problemleri (1942), İnsan ve Tarih (1944), 

Felsefi Antropoloji (1962), İnsan Bilincinin Soy Kütüğü Üzerine (1966).  

Bu yazıda Erich Rothacker’ın özgün adı Die dogmatische Denkform in den 

Geisteswiessenschafften und das Problem des Historismus olan ve Türkçe’ye Tarihselcilik 

Sorunu, Tin bilimlerinde Dogmatik Düşünme Formu ve Tarihselcilik Sorunu
2
 adıyla Prof. Dr. 

Doğan Özlem tarafından çevrilen kitabının tanıtımı yapılacaktır. Kitap İçindekiler, Çevirenin 

Önsözü, Notlar, Kavram Dizini ve Ad Dizini bölümleri dışında beş bölüme ayrılmaktadır. 

Rothacker, birinci bölümde “Tinbilimleri ve Doğabilimleri”(s. 11-19) tin bilimleri ve 

doğa bilimlerine dair genel bir tanım ve değerlendirme yapmaktadır. Ona göre, tin bilimleri ile 

doğa bilimleri arasındaki fark, tin bilimleri; tarihi süreç içerisinde insanlar tarafından bazı 

nesnelere ve kurumlara konulmuş olan anlam ve yönelimleri yeniden tanımak ve anlama ile 

girişilen bir keşiftir. Doğa bilimleri ise “nesnel gerçeklik bilgisi” peşinde olarak zaten doğada 

mevcut olan nesneyi kendi yasal yapısı içerisinde kavramaktadır. Tin bilimlerinde nesnedeki 

içerikleri yeniden bulup ortaya çıkarma ve keşfetme “anlama” isteği vardır. Anlamayı geçmiş 

olay ve kavramların ne olduğundan ziyade (ki bu düşünsel bir eylemdir), ilgili olay ve 

kavramlar incelendiği tarihsel dönem dâhilinde onlara nasıl farklı anlamların (tüm bakış 

açılarının) yüklendiğinin tümevarımsal olarak keşfinin bir sonuç olarak anlaşılmasıdır. Bu 
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geçmiş ve diğer tinsel olayları anlamak isteme eylemi, tamamıyla tin bilimcinin şimdiden 

kaynaklı bilme isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Rothacker, sosyal bilimlerin temellendirme işini, daha çok mantık, epistemoloji, bilim 

felsefesi, tarih felsefesi ve kültür felsefesi alanlarının kesiştiği ve birbirini karşılıklı etkileyen 

problematik bir alan olarak görmektedir. Nev-i şahsına has bir felsefesi olduğundan ziyade, 

felsefeyi de bir kültür havuzu içinde görmek eğilimindedir. Bu nedenle daha çok bir kültür 

tarihçisi kimliğine sahiptir. Ancak Rothacker’ın takip ettiği metotla daha çok insan ve kültürü 

araştırmasının merkezine alması onun Kant’ın özne-merkezci duruşuna yakın olduğunu 

göstermektedir.  

Rothacker’a göre, kişi aynı zamanda bir kültür veya toplumun üyesi olması nedeniyle 

ve bu üyelikten dolayı birçok ahlaki değer ve sosyal kurumların etkisinde olması onun 

bilgisinin sonuç itibariyle bir perspektif dâhilinde şekillendiğine kanıt olmaktadır. İşte bu 

meyanda tin bilimlerinin “görelilik veya tarihselciliği” ortaya çıkmaktadır. Felsefe ve bilim 

sürekli kişinin ve kişilerin toplamı olan sosyal kurumların yapıp etmelerindeki bu göreliliği 

aşma iddiasındadır.   

 Felsefenin veya bilimin mantıksal tümden-gelim ile bir yeniden inşa etmek istemesi 

ile mevcut tutarsızlık ve çelişki alanlarını kontrol altına alabilir. Ancak bu mantıksal 

eleştirilerden kurtulacağı demek değildir. İşte bu yalın anlatımla Rothacker’ın bir sistem veya 

kuramın dışındaki başka bir sistem ve kuram noktalarından eleştiri alması bu sistemi veya 

kuramı dogmatik kılmaktadır.  Yani belirli bir stilin özgül bakış tarzının sistematiğidir. 

Evrensel olmaktan çok evrensel olmanın iddiasını taşır. Örnek olarak, bir Roma Hukuk 

yapısına bir tarihçinin, felsefecinin ve de hukukçunun dogmalarını besleyen tutum ve istemleri 

nedeniyle aynı nesneye farklı anlamlar-yorumlamalar getirmeleri göreli olan tarihselciliğe 

kanıt olarak gösterilebilir. 

Açıkçası “dogmatik” ifadesiyle Rothacker, ikinci bölümde “Dogmatik Düşünme 

Formu Kavramı” (s. 21-33) başlığı altında kavramın tanım alanını yapmakta ve kavramı salt 

bir eleştiriye kapalılık ile sınırlamamaktadır. Ayrıca sürekli eleştiriye açık olan bir sistem veya 

kuram da dogmatik bir karaktere sahiptir. İşte sosyal bilimler içerisinde kişinin bilgisi bu tür 

dogmatikler içersinde gelişmektedir. Tarihselciliğin ana problem alanı ise kişi ve toplumların 

yapıp etiklerini bu dogmatiklerin şekillendirmekte ve sürdürmekte olmasıdır. Örneğin bir 

tarihçinin Roma Hukuk’una yaklaşımı ve yöntemleri büyük bir olasılıkla eski yöntemlerden 

birisini kullanarak, ondaki manaları açığa çıkarmakla dogmatik düşünmenin zorunluluğuna 

hem kapılacak hem de onu geliştirecektir. Yani doğrudan olayın içine girip olayın özünü teşkil 

eden dogmatikleri kavrayaraktan onları açığa çıkarma işini üstlenir. Her ne kadar bu insan 

yapım ve etmelerinde “doğruyu” bulma gayesi varsa da “kanaatleri” noktasında, içerik 

noktasında birbirini yok sayma veya birbirine karşı çıkma durumu da vardır. Bu da tarihin 

seyriyle birçok “dogmatik stillerin” çıkması demektir. Rothacker’a göre tarihselciliğin uğraş 

alanı, işte bu birbirine yakın veya çok uzak stilleri anlama ve aralarındaki teorik rekabet 

farklılığı üzerinden de şekillenmektedir. Tin bilimlerindeki bu çoklu fraksiyonluğun 

temellendiği yer ise yaratıcı yaşamın süreklilik arz eden değişkenliğinden dolayıdır. Çünkü 

kültürün yaşam yoluyla dinamik ve gelişken olması, bu gelişkinlik ve dinamiklik ise kişilerin 

çok yönlü eğilimleri-tutumları ve bilme isteğinden dolayı mevcut olan ve ilerde de yenilerinin 

var olacağı çok çeşitli dogmatik bakış tarzları hâsıl olmaktadır.  
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Rothacker kitabın üçüncü bölümü “Dogmatik Düşünmenin Kaçınılmazlığı” (s. 35-42) 

da tarihselcinin genel olarak dogmatikler çerçevesinde nasıl kendine has yaklaşım ve 

metotlarının ortaya çıktığını ve sonraki tinsel değerlendirmelerinin bu dogmatiklerin olduğunu 

anlatmaya çalışmakta. Bu çerçevede tarihselcilik sorunun ana taşıyıcısı olan insanın, doğayı 

derinlemesine anlama ve yorumlamadaki yetersizliğinden ziyade, sorun daha çok şeylerin 

birbiriyle bir şekilde ilişki içerisinde bulunduğu önceden de ifade edildiği gibi “yaşam” ve 

onun karmaşık yaratıcılığında ele almaktadır. Ve tüm dogmatik stillerin köklendiği yeri yaşam 

ve yaşamın içindeki değişkenlik, karmaşıklık, görelilik, yenilik gibi birçok farklı öğenin 

varlığına bağlamaktadır.  

Tarihsel olayı anlamada ise Rothacker, ancak bilim ve felsefenin yaşamdan kaynaklı 

görelik ve tarihselliğine rağmen yine de ortak felsefi ve bilimsel söylemlerin birbirilerine olan 

yakınlığı ve temas içerisinde olmaları ile aşılabilir olduğuna işaret etmektedir. Yani “tarihsel 

düşünme”, tarihsel olayların dümdüz anlatımından veya onları öyle anlamaktan ziyade, olayın 

oluşum safhalarında sürece nüfuz eden etkenlerin, ilk çıkış dönemi ve yeri, amacı gibi tüm 

diğer bileşenlerinin kavranılması yoluyla olaydaki ana dogmatik stiller anlaşılabilir. İşte 

dogmatik stiller genellikle nev-i şahıslarına münhasır bir perspektife sahip olduğunu 

vurgulamak ister. Böylesi bir süreç ise tarihsel olayın, tin bilimci tarafından 

değerlendirilmesinin “göreli” olduğuna işaret etmektedir. Bu görelilik içerisinde ilgili tarihi 

nesneye yaklaşarak kendi dogmatik perspektifleri dâhilinde konuşur ve yorumlar. Bu takip 

edilen yol, değerlendirme ile kendine has bir tutarlılık kazanır. Her ne kadar everenselci bir 

mantığa dair bir iddiası varsa da aslında ilgili değerlendirme kendi perspektifi kapsamında 

perspektivistiktir. Açıklama ve değerlendirmelerle ele alınan nesnede herhangi bir gelişme 

olmazken, gelişen ve değişen tarihselcinin bilme stillidir (dogmatiğidir). Eğer bu stilli 

evrensellik iddiasına taşırsa -ki bu genellikle tin bilimlerde rastlanılan kehanet ve öndeyi 

deneyiminde kendini gösterdiği gibi olmaktadır- böylece gerçek manada tarihselcilik sorunun 

bir diğer sorun alanı ortaya çıkmaktadır.  

Rothacker, kitabın dördüncü bölümü olan “Tarihselciliğin Motifleri” (s. 43-61) 

başlığıyla tin bilimlerde salt bir kurama veya genel geçer bir dogmatik tutuma bağlılığın 

olamayacağını bunun ise yine sürekli olan yaratıcı yaşamın kendi içerisindeki durdurulamayan 

değişkenliğine bağlı olarak çok çeşitli dogmatik motiflerin varlığı üzerinde durur. Ki yaratıcı 

yaşamdan kaynaklı geliştirilen kuramlarda aslı olan ve çok zengin ve değişken olan yaşam 

durumları karşısında tam bir genel geçerliliği ve açıklama iddiasının zayıf olacağına işaret 

eder. Örneğin bir kurama dayanılarak şiir yazmak pek ender olarak kuramın kendi ölçütlerine 

bağımlı kalınarak şiirin yazıldığı görülmüştür. Kuramdan ziyade dogmatiklere bağlılık ön 

plana çıkmaktadır. 

Rothacker, insanın bilme edinimini, kültür ve yaşam bağlamında sorgulamak ve 

neticeye varmak amacındadır. Yinede insanın bu bilme amacına ulaşması için bilgi veya sosyal 

olayları anlamaya çalışırken belirli bir bakış açısı ki bunlar var olan dogmatikler olup ulaşacağı 

sonuçlar hiçbir zaman genel geçerlik veyahut bilimsellik iddiasında bulunamayacağıdır. 

Rothacker, son bölüm olan “Tarihselcilik Problemi” başlığı altında (s. 63-85) artık tin 

bilimlerin genel problematik alanlarına dair tespitlerini ortaya koymaktadır. Tarihselcilik 

sorunu ile tin bilimlerine dair Rothacker’ın şu genel tespitleri mevcut;  
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 Tarihsel sorunun kaynaklandığı durum aklın tinsel durum için genel geçer bilgiye 

ulaşmak istemesine karşın, gerçek yaşamın ise hep görelik ve değişkenlik dahilinde olması ve 

bu durumun realitesinden dolayı bu istemin giderilmez olduğudur. 

 Tin bilimlerindeki görelik ise belirli sınır ve tutarlığı olan bir dünya görüşü altında 

yapılmış olan saptamalarda var olmaktadır. Saptamalara gidilen süreçte tarihselcinin taşıdığı 

ön kabulleridir/perspektifidir. Taşıdığı ön kabulleri belirli ontolojik bilme tutumlardan 

kaynaklanır. 

 Tarihselciliğin taşıdığı görelilik ancak mantık ile alacağı eleştiri sayesinde kendine 

sınırlı bir alan bulabilecektir. Bu düşüncede etkili olan unsur, tarihsel olanın mantık ile 

çelişiyor olmasının ona herhangi bir değer katmayacağına dair kanıdır.  

 Tarihselciliğin en tartışmalı alanlarından bir diğeri, olguların ve kuramların doğruluk 

vasıflarının bir diğer dogmatiklerce eleştirisinin ile formüle edilebilirliğidir. Rothacker’e göre 

bunun sebebi, stiller çokluğunun kendi aralarındaki rekabetin bir mutlak doğruluk iddiasını var 

etmesinden kaynaklıyor olmasıdır. Ayrıca tarihselcilik, felsefenin tek doğruluk ve genel 

geçerlik ideali karşısında bu probleme yine esir olmaktadır. Sorunun cevabî çıkış yolu ancak 

her dogmatiğin kendine ait bir rasyonel içeriğiyle mantıklı oluşunun kabulüdür.     

 Dogmatiklere göre önemli olan tarihsel gerçekliğin olduğu gibi değil, dogmatiklerin 

gösterdiği şekilde kavranılmasıdır. Burada artık asıl gerçeklik yorumlanan olandır. Tin 

bilimlerindeki görelilikler alanı bu nokta üzerinden inşa edilmektedir.  

 Dogmatiklerin çok çeşitliliği, yani onların çok yönlü (bakış tarzları/noktaları, düşünme 

tarzları, görüş tarzları, varoluşsal yönelimler…vb.) perspektiflerinin oluşu yaşamın 

devamlılığından zorunlu olarak bu yönleri ile hiyerarşik olarak kategorize edilmesi 

gerektiğidir. Bu birikimsel bir bilgi artışından ziyade tin bilimlerindeki gerçekliğin 

perspektiflerle zenginleşmesidir. 

 Rothacker’e göre bir diğer önemli nokta tin bilimlerinde, imleme yoluyla ele alınan 

tarihi nesne veya dönemin, iletişim dili ve işaretleri aracılığıyla kendileri ve kamusal zihin 

dünyalarının dogmatiklerine ulaşılabilirliğidir.    

 Ön bilimsel bilgiler taşıyan tarihselcilerin tarih yazımları ve araştırmaları bu tarz ilgi 

ve tutumlar doğrultusunda şekillenir. Ki bu durum bilimin istediği ve sorguladığı tarihselcinin 

nesnellik hüviyetinin niteliğini tehlikeye sokan unsur olmaktadır. 

 Tin bilimlerinde varılan sonucun bütün insanlar arasında ancak bir uzlaşma ile kabul 

edilebilirliğinin mümkün olabileceğinin önemsenilmesi gerektiğini yoksa salt bir bilimsel 

nesnelik açısından mümkünlüğün olamayacağının kabul edilmesi gerektiği de Rothacker 

tarafından vurgulanan bir diğer noktadır.  Amaç edinilen uzlaşmanın ise özgürce soru sormakla 

olabileceği ve bu şekilde diğer dogmatiklerden alacağı eleştiriler ile ilgili dogmatik/saptama 

gelişip güçlenmektedir. 

 Rothacker’a göre, tin bilimlerinin, doğa bilimleri karşısında zayıf kalması sorununu 

açıklarken, tin bilimlerinde ön bilimsel/öndeyilerin tüm araştırma konusunu 

şekillendirmesindeki etkinin, aynı derecede doğa bilimlerinde kendini gösterememektedir. 

Doğa bilimleri, deney ve ispat metotları ile kendilerine bir iç tutarlık ve istikrar kimliği 

oluştururken tin bilimleri, temellendiği yaşamın değişken istikrasızlığı karşısında gerekli 

olanağı elde edememektedir. 

  Tarihselcilik sorununda üzerinde durulması gereken son konu ise, olgulara dayalı 

olarak yaratıcı ve edimsel bilgi ile doğa bilimsel hipotez ve kuramların “doğrulanabilirliği” 

konusudur. Tekrar tekrar elde edilebilirliği ileri sürülerek, tin bilimlerin “bilimselliği” bu 

şekille tartışmalı hale getirilmek istenmektedir. Oysa tin bilimleri, tarihsel, sosyolojik, filolojik 

vb. yollardan verili olanın anlam ve içeriklerini yorumlar. Yani aslında tin bilimleri 

yorumlarını doğrulayabileceği verileri mevcut olması onun bilimselliğini güvence altına 



423                                                                                                                                                Sami Yuca 

 
History Studies 
Volume 3/2 2011 

almakta. Örnek olarak bazı tin bilimleri olan sanat, hukuk, felsefe, politika, tarih yaratıcı insan 

tutum ve ilgisinden dolayı yaşamın tasarımlarına yönelir. Aslı itibariyle doğa bilimleri de 

insanın tutum ve ilgilerinden kaynaklı olarak oluşan insan eseri ve bilme istemidir. 

Sonuç yerine; Rothacker’a göre tarihselcilik yaratıcı yaşamın sürekli bir değişim ve 

devinim içinde olması nedeniyle tin bilimleri için yeni anlamlar ortaya çıkarmaktadır. Bu 

anlamların yeniden bilinmesi eylemeleri de dogmatiklerde değişkenliğe neden olmaktadır. Tin 

bilimlerinin genel karakteristiği olarak temelde doğa bilimlerinden ayrılan yönü yaşamın 

somutluğuna olan yönelimleridir. Bu ise tin bilimlerinin bilim olarak doğal sonucudur çünkü 

bilim, verili olanların anlamlarını, en basit tutum ve ilgilerden kaynaklı olarak yeniden 

keşfetme istemidir.  

 

 

 

 


