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Siyaset yapmayı, 
meydanlarda toplanan 
halka nutuk atma 
sanatı sananlara, 
tarihi değiştiren 
yanıltıcı kurgulardan 
sakınmalarını önermek 
etkili olmadığı gibi, 
gerçekçi de değildir. 
Sorunun ideal çözümü, 
belki de, toplum ve 
bireylerin demokrasi 
ile demagojiyi ayıracak 
düzeye erişmesiyle 
bulunabilir.

15 Temmuz Darbesi’nin bi-
rinci yılında medyayı izli-
yorum. Biraz hayret biraz 

kaygıyla... “Ülkemizin, içine düştü-
ğü bunalımdan nasıl çıkarız?”, “Ne 
yapmalıyız?” soruları üzerinde görüş 
ve önerileri sorulan kimi kişiler söze, 
“Bu duruma nereden, nasıl geldik?” 
diye başlıyorlar. Açıklanmayan ortak 
gerekçeleri şöyle görünüyor: Nasıl 
düştüğümüzü bilirsek, nasıl çıkaca-
ğımızı söyleyebiliriz. 

Tarihten ders alarak geçmişi anlayıp, 
geleceğe yönelik öngörülerde bu-
lunmak, tarih yazanların uyguladığı 
yaygın bir akıl yürütme yöntemidir. 
Ne kadar geçmişten? Matbaanın 
keşfinden, Fransız Devrimi’nden, 
Tanzimat’tan, Meşrutiyet’ten, Cum-
huriyet’ten ya da Demokrasi Hare-
keti’nden mi, yoksa daha yakın bir 
geçmişten mi?

Kimisi, 27 Mayıs 1960’tan; kimisi, 
12 Mart 1980’den alır. Kimileri de, 
AK Parti iktidarının 15 yıllık 3-Y 
politikasından ya da çok daha yakın 
bir geçmişten. Söz gelişi, MGK’nin 
2004 Kararları’ndan, 2008 Ekono-
mik Bunalımından, 2010 anayasa 
değişikliği referandumundan, 2013 
Gezi ya da 17-25 Aralık rüşvet–yol-
suzluk operasyonu ve Darbeleri 
Araştırma Komisyonu Raporu ve 
Eki’nden, hatta Adalet yürüyüşünden 
başlamayı yeğliyor. Bilinen olaylara 
değinerek başladıkları sözün bir ye-
rinde, kendilerini tutamayıp şöyle bir 
parantez açanlar oluyor: “Oysa öyle 
olmasaydı böyle olurdu;  ya da şöyle 
olsaydı böyle olmazdı!”

Bu yazımda, “Şöyle olsaydı böy-
le olmazdı.” diye başlayan “Şöyle 
Böyle Tarihçiliği” üzerinde duruyo-
rum. Geçmişte olup biten olguları ya 
da olup bitmeyenleri izleyen aklın 
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temel sorusu budur. Çanakkale Savaşı olmasaydı, 
Cumhuriyet kurulur muydu?

Tarihçiler de sorar, olası seçenekleri arar; ama “ol-
saydı”, “olmasaydı” demekten kaçınırlar. Şu gerek-
çelerle: 
1. Başka türlü olamadığı ya da olamayacağı için 

öyle olmuştur.
2. Tarihi olay geçmişte olup bittiğine ve yeniden 

yaşanamayacağına göre, geçerli olup olmadığı 
irdelenemez. 

3. Doğruluğu (geçerli olup olmadığı) irdeleneme-
yen önermeler, Tarih Biliminin konusu olamaz. 

4. Gizli kalmış belgeler, tarihi yargıları değiştir-
mez; çoğu kez destekler, hatta açıklar. 

Aile ve kahvehane sohbetlerinde tartışılan, video 
kayıtlarından silinmeyi bekleyen spekülasyonlar 
(sözlüklere göre, saptırmalar veya kurgular) olarak 
kalırlar. Ne var ki, kitap ve araştırmalarıyla tanınmış 
kimi uzmanlar, benzer bir kurgu yanılgısına düş-
mekle kalmıyor; izleyenleri etkileyerek, yanılgıyı 
daha da yaygınlaştırıyor.

Siyaset yapmayı, meydanlarda toplanan halka nu-
tuk atma sanatı sananlara, tarihi değiştiren yanıltıcı 
kurgulardan sakınmalarını önermek etkili olmadığı 

gibi, gerçekçi de değildir. Sorunun ideal çözümü, 
belki de, toplum ve bireylerin demokrasi ile dema-
gojiyi ayıracak düzeye erişmesiyle bulunabilir.

Diyalektikten söz ediyor ama biçimsel (suri) man-
tığın, “Bir önerme ya doğrudur ya yanlıştır, yani 
üçüncü şık imkânsızdır.” ilkesiyle tartışıyoruz. 
Oysa diyalektik mantık, tarihi, doğru ile yanlışın 
(tez ile antitezin) bir sentezi olarak görür. Son yarım 
yüzyılda, diyalektik mantığı destekleyen yeni geliş-
meler oldu. Gerçi, Cilliers’in karmaşık ilişkilerde, 
neden-sonuç arama yerine, “her nedenin bir sonuç; 
her sonucun bir neden olduğu” önerisi genel ka-
bul gördü ve Pinter’in “Her doğruda yanlışlar, her 
yanlışta doğrular var.” önermesi 2005 Nobel Barış 
Ödülü kazandı ama, temel ilke değişmedi:

İrdelenemeyen tarihi önerme ne doğrudur ne 
de yanlış. Kurgu, kurgudur ve kurgu kalır. Ta-
rih ile tarihi roman farkı buradadır.

Ülkemizin iki üç kuşak süreli Müslüman Kardeş 
eğitimiyle ikiye bölündüğü görüşü,  güvenilir bir 
yorum ise; bu iki yarımın ortak bir milli kimlik edin-
mesi, tartışmalı halkoylarıyla değil; en az birkaç ku-
şak sürecek, laik, bilimsel ve demokratik bir Cum-
huriyet eğitimiyle gerçekleşebilir.

Sosyal Kültürel Değişme
Bozkurt Güvenç

"Neler oldu? Daha doğrusu, neler olmadı ki şu son 40 yılda? Bil-
dik dünya belki sona erdi, tarih oldu ama bugün, bilinmeyen bir 
geleceğin eşiğinde yaşıyoruz. 

Ülkemizde, Batı’nın desteklediği 12 Eylül 1980 cuntası, Demir 
Perde’nin yıkılması, dünya gücü Sovyetler Birliği’nin kendiliğin-
den dağılması, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, iki kutuplu Dünya’da 
ABD egemenliği, Çin’in ekonomik bir güç olması, Teknoloji ve 
İletişim Devrimi’nin, 'Küreselleşen Dünya' söyleminin ve Ulus-
lararası Sermaye’nin 'Dünya Köyü'nde bir refah, barış ve bilgi 
toplumu yaratması beklenirken; zengin-yoksul uçurumunun bü-
yümesi, 'İmkânlarımızın Ötesinde Yaşama' politikalarının büyük 
yapısal bunalımlara, bölgesel, etnik ve dinsel savaşlara, postmo-
dern çağların geleceğini tehdit eden çevre ve iklim sorunlarına yol 
açması, nükleer güçler kulübünün büyümesi vb., vd."
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Korsan baskılarla kurumsal çoğaltmalar sayılmazsa, ilk baskısından 
yıllar sonra, Sosyal Kültürel Değişme adlı denemenin ikinci baskısı…


