
«Bir yerde afl›r› haf›za ve baflka bir yerde afl›r› unutman›n arzet-
tikleri endifle verici gösteriden rahats›z oluyorum; anma törenle-
riyle haf›za ve unutma istismarlar›n›n etkisinden ise hiç bahset-
miyorum. Do¤ru bir haf›za siyaseti fikri, bu bak›mdan sahiplendi-
¤im yurttafll›k konular›ndan biridir»1

Filozof Pierre Bayle, 1686’da yazd›¤› ve Kitab› Mukaddes kelam›n›n harfi
harfine al›nmas›n›n felsefi bir elefltirisi olan hoflgörü üzerine kitab›nda, bütün
tebaas›n› sadece palamut yemeye de¤il, palamutu sevmeye de mecbur k›lmak
isteyen bir Papa’yla, özellikle de bütün tebaas›n› Katolik inanc›n› benimseme-
ye mecbur k›lmak isteyen bir Fransa kral›yla alay ediyordu. Zorlanamayacak
fleyler vard›r. Birisini hat›rlamaya zorlayamad›¤›n›z gibi inanmaya da zorla-
yamazs›n›z; unutmaya ya da ba¤›fllamaya zorlayamad›¤›n›z gibi, sevmeye de
zorlayamazs›n›z. Her haf›za siyasetinin tehlikesi, bir hat›rlama zorunlulu¤u
ya da bir unutma zorunlulu¤u dile getirmek ve bunun üzerine resmî bir tarih
versiyonu infla etmektir. Yaz›ma bafllarken, tarih üzerine kararname ç›karma
iddias›nda olan ve demokrasinin sayg›nl›¤›na leke düflüren Fransa’daki “siya-
si” bir oylamaya itiraz ederek, ama ayn› flekilde, bir zamanlar›n haf›zas› üze-
rine belirli bir Türk siyasetine oluflturulmas›na da itiraz ederek, ilk hat›rlat-
mak istedi¤im budur. 

Bununla birlikte böyle bir itiraz, haf›zayla tarih aras›ndaki ba¤lar› birbiri-
ne kar›flt›rmayan, ama ayn› zamanda birbirinden de ay›rmayan sa¤lam bir
anlay›fla dayanmal›d›r. Bu anlay›fl›, bize bu labirentte rehberlik etmek için bu-
gün sahip oldu¤umuz en iyi düflünür olan Paul Ricœur’de arayaca¤›m. O, bu

9

kebikeç / 23 • 2007

TTaarriihh,,  HHaaff››zzaa,,  SSiiyyaasseett

* Protestan ‹lahiyat Fakültesi ve Toplumsal Bilimler Yüksek Araflt›rmalar Okulu. 
Not: 2006 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nde verdigi konferans›n metninin Kebikeç dergisinde yay›nlanmas›na
izin veren Say›n Dr. Abel'e teflekkür ederiz. Metni Frans›zcas›ndan çeviren  Haldun Bayr›'ya da ayr›ca müte-
flekkiriz.
1 Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Le Seuil, 2000, s. 1.
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iki kavram›n izini sürmek için üçüncü bir kavram›, siyaset kavram›n› devre-
ye sokar. Haf›zayla tarih aras›ndaki çat›flmalar›n ard›nda, tarihin bilgikuram-
sal hakikatinin ufkuyla s›n›rlanamaz olan bir ufuk vard›r: Bölünmüfl sitenin,
haf›zalar hususundaki kamusal anlaflmazl›¤›n (dissensus) ufku. Bu anlaflmaz-
l›¤›n iç savafla dönüflmemesi için nas›l hareket edilmelidir? Tarihin bir güç
dengesinden ibaret kalmamas› için asgari bir tarihsel güven nas›l sa¤lanabi-
lir? Bu güven, haf›zalar›n çeflitlili¤ine itibar edilmesini gerektirir; bizzat bu
güven, tarihin ve tarihle araya konan mesafenin üreme yeridir. Bu güven, bu-
günkü haf›zan›n, tarihsel geçmifli kendine yeniden mal etti¤i vakit, onu bir
kimlik talebi içinde de¤il, geçmiflin bütününün sorumlulu¤unu yüklenen bir
çal›flma ve etik bir konum de¤ifltirmeyle kendi geçmifli haline getirmesini ge-
rektirir — öyleyse sorumlulu¤un gerçekten paylafl›lmas› gereklidir. Son ola-
rak da geçmiflte kalan fleylerden, geçmeyen ve bitmifl olmayanlar ile geçmifl
olup gömülebilenler aras›nda ayr›m yapmay› gerektirir. Bütün bunlar, kav-
ramlar›m›z›n karfl›l›kl› olarak çal›flmaya sokulmas› üzerinden, felsefenin ta-
rihle karfl›laflt›¤› sorunlard›r. 

Son olarak, kafam› y›llard›r meflgul eden bir felsefi soruna dönmek istiyo-
rum: “‹mparatorlu¤a özgü”, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na özgü bir tarih rejimin-
den, Kemalist Türkiye’nin “ulusal” tarih rejimine geçifl, sihirli bir de¤nek dar-
besiyle olmam›flt›r. Ayn› flekilde, Avrupa’da ya da dünyada aranmakta olan,
henüz bilmedi¤imiz ama icat edilmesi gereken, ulusal bir tarih rejiminden fe-
deral veya çokuluslu bir ulus-sonras› tarih rejimine nazik bir geçifltir. Geçifl
an› bütün tehlikelere aç›k bir and›r. Ayn› zamanda yeni bir siyasi mutabakat
ve mutabakats›zl›k rejimi olacak yeni bir haf›za rejimine nas›l yer aç›lmal›d›r?
‹çinde bulundu¤umuz ve birlikte çal›flma durumunda oldu¤umuz, geçmiflin
hat›rlanmas› ve baflka tarihsel imkânlara aç›lmas›n›n bu zorlu görevi de¤il mi-
dir? ‹lk bölümde duygular›m›, ikinci bölümde kavramlar›m›, son bölümde de
beni flafl›rtan noktalar› aktaraca¤›m. 

HHaaff››zzaa  ssiiyyaasseettlleerrii  üüzzeerriinnee  bbiirrkkaaçç  ggiirriiflfl  ssöözzüü
Hemen belirtmem gerekir ki bir haf›za siyaseti karfl›s›nda son derece gü-

vensizlik duyar›m. Tehlikelidir, zira bu siyasette kimli¤e, toplumlar›m›z için
gerçek “patlay›c›lar” olan duygusal ba¤l›l›klara dokunulmaktad›r. Çabucak
haf›za fazlas› içinde kal›nmaktad›r; günümüzde yayg›n olan vicdan azab› siya-
setlerinde bile — geçmiflin zaferlerini de mutsuzluklar›n› da art›k haf›zaya ak-
taramad›¤›m›zdan, ötekilerin mutsuzluklar›na çok katk›da bulunmufl olman›n
negatif zaferini de¤erden saymak kalmaktad›r adeta. Haf›zaya aktarmak ve
kötü bir an›y› hat›rlatmak yasakland›¤› zaman, unutma manevralar›na doku-
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nulmaktad›r. Ya da, tan›nmaz bir halde olan yepyeni bir manzaray› afl›r› sa-
vunmak için, asla varolmam›fl olmas› gereken fleyin bütün izleri ortal›ktan
kald›r›ld›¤› zaman... Böylelikle, ço¤u zaman h›nç siyasetleri olan haf›za siya-
setlerine (1871’den 1918’e kadar Prusya’ya ba¤lanan Alsace karfl›s›ndaki
Frans›z siyaseti gibi), daha ziyade haf›za yitimi siyasetleri olan unutma siya-
setleri (Mustafa Kemal idaresindeki dil siyaseti ve alfabe de¤ifltirilmesi gibi)
tekabül etmektedir.

Bununla birlikte, haf›za ve unutma siyasetlerini düflünmek gerekmektedir,
zira hiçbir topluluk haf›zas›z ve unutmas›z var olamaz. Zira Verdun ve Auch-
witz’den beri bir k›r›lma olmufltur: ‹nsanlara ihtiyaç duyduklar› iyimserlik do-
zunu, tarihten çekilip kaçmama cesaretini veren ve geçmiflin tecrübesiyle ge-
lecek beklentisi aras›nda bir köprü kurmalar›n› sa¤layan Büyük Anlat›lar’›n
son buldu¤u bir dönemi yafl›yoruz — Ricœur flöyle yaz›yor: «Tecrübe mekân›
ile beklenti ufku, birbirleriyle z›tlaflmaktan da fazlas›n› yaparlar, birbirlerini
karfl›l›kl› olarak koflulland›r›rlar2». Bu çöküfl, haf›za için o kadar önemli olan
anlatma sanat›na ve bir anlat›n›n seyrini, tarihin seyrini takip ederek tekrar
ele alma sanat›na da dokunmaktad›r. Bu bunal›m art›k siyasidir: Küresellefl-
me kas›rgas›na yakalanan birçok baflka ülke, özellikle de Avrupa ülkesi gibi
kendi kimli¤iyle bitmez tükenmez bir dalafl içindeki Fransa’n›n da haf›zayla
bir derdi, tarihle bir derdi vard›r. Haf›za ve tarih o kadar m› k›r›lgan, o kadar
m› flüpheli ve o kadar m› güvenilmezdir ki durmadan haklar›nda yasa ç›kar-
ma gere¤i duyulmaktad›r? Tarihle kurdu¤umuz iliflkideki bu uyumsuzluk ne-
dendir?

Fransa Ulusal Meclisi, sömürgecili¤in “pozitif etkileri” hususundaki talih-
siz giriflimlerinden sonra, Ermeni soyk›r›m›n›n varl›¤›na itiraz edecek herke-
sin cezaland›r›lmas›n› oylama temkinsizli¤inde bulundu. Ulusal Meclis’in yet-
ki alan›n› aflt›¤›n› düflünen tarihçilerin ve siyasetçilerin ço¤unda fliddetli bir
tepkiye yol açt› bu elbette. Fakat endifle verici bir belirti hâlâ ortadad›r. Tarih-
sel hakikatin ne oldu¤una karar vermek yasan›n yetkisi içinde midir? Vaktiy-
le, milliyetçili¤in en azg›n oldu¤u ça¤da, her ulus olaylar› kendi versiyonuna
göre anlat›r ve bu versiyonu k›skançl›kla savunurken durum böyleydi. Fakat
Avrupa uluslar›n›n birbirlerini karfl›l›kl› olarak ortadan kald›rmalar› sonra-
s›nda, demokratikleflmenin, siyasetin dinden ba¤›ms›zlaflmas›n›n kazan›mla-
r›ndan biri de, Tarih ile Devlet’in birbirinden bir ölçüde ayr›lmas› oldu. Bugün
baz› sorunlar›, baz› terimleri ve baz› muhataplar› yasad›fl› ilan eden, yani
muhtemel bir kamusal tart›flman›n d›fl›na iten bu yasalar niçin?  

11

Tarih, Haf›za, SiyasetABEL

2 a.g.e., s. 377.



Kölecili¤e ya da sömürgecili¤e, Ermeni soyk›r›m›na ya da Cezayir Sava-
fl›’na ba¤l› sorunlar etraf›ndaki tart›flmalar sadece tarihçiler loncas›na tahsis
edilsin demek istemiyorum. Kuflkusuz ki tarih, sadece tarihçilere emanet edi-
lemeyecek derecede ciddi bir fleydir. Bir suçlulu¤u de¤il, ama ortak geçmiflin
sorumlulu¤unu üstlenmek yönündeki siyasi talep karfl›s›nda, herkesi durdu-
¤u konumdan yer de¤ifltirten bir haf›za çal›flmas› söz konusu oldu¤unda, siya-
si ve ahlaki bir yükümlülük tafl›maktad›r. Fakat o zaman, sadece komflumu-
zun gözündeki saman çöpüne iflaret etmek de¤il, biz Frans›zlar’›n sorumluluk-
lar›n› da ölçmek gerekmektedir: Nas›l adland›r›l›rsa adland›r›ls›n, Ermeni
soyk›r›m› sorununda, önce Yunan, sonra Arap milliyetçilikleriyle ve  1912’den
1921’e kadar süren bir iç savaflla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na milliyetçilik fik-
rinin bombas›n› biz Bat› Avrupal›lar atm›fl›zd›r. Sevr Antlaflmas›’yla etnik te-
mizli¤i biz yönetmiflizdir. 

Hem sonra, tarih herkesi ilgilendiriyorsa bile yine de mesle¤in kurallar›
vard›r; muayyen bir tarafs›zl›k ve ba¤›ms›zl›k, belgelere ve tan›kl›klara herke-
sin serbestçe ulaflmas› gerekmektedir: Tarih ne Da Vinci fiifresi tarz›nda bir
gizli komplodur, ne de topluluklar›n fikirlerinin ya da haf›zalar›n›n sergilen-
di¤i bir panay›rd›r. Araflt›rman›n karmafl›kl›¤›n› ve elefltirel ihtiyat› karalat-
mamak, oybirli¤iyle al›nan demagojik kararlar›n ard›na da s›¤›nmamak la-
z›md›r. Ülkelerimizde endifle verici bir popülizm vard›r ve bu popülizm seçmen
kitlesi içinde ola¤an demokratik karmafl›kl›¤a ve çeliflkilere tahammülü olma-
yan kesime hitap etmektedir. Fransa’da, bir yasan›n, kamu düzenini sarsan ve
yarg›c›n tek hüküm mercii oldu¤u davalardan tasarruf edilmesini sa¤layaca¤›
söylendi: Ama tam da bu noktada davalar›n ve tart›flmalar›n, tarihsel bilgile-
ri, elefltirel anlay›fl› ve haf›zalar› birlikte açma yetene¤ine güveni derinlefltir-
meyi sa¤layan, pedagoji ve yurttafll›k aç›s›ndan bir anlaflmazl›k ifllevi de ola-
bilir. 

Çok uzakta kalm›fl bir geçmiflin söz konusu olmad›¤›, tan›nma talebini ta-
fl›yan hâlâ canl› ve ac›l› hat›ralar›n söz konusu oldu¤u söylenecek. Elbette ki
suçlular›n torunlar› suçlu olmasa da, kurbanlar›n torunlar› hâlâ kurban kal-
maktad›r – bir taraf için do¤ruysa, di¤eri için de do¤ru olmal›d›r bu. Bununla
birlikte, haf›zaya kumanda etmek ve tan›mas› istenilen kimselerin yerine geç-
miflin ne oldu¤unu söylemek yasan›n yetki alan›na girer mi? Hat›ra, siparifl
üzerine gelmez ve zorlan›r. Ricœur’ün söyledi¤i gibi, sorun, haf›za görevlerinin
nerede oldu¤unu soyut bir biçimde belirlemek de¤il, bütün taraflar›n resmî ta-
rihin donmufl versiyonlar› hakk›ndaki bak›fl aç›lar›na yer de¤ifltirtecek bir ha-
f›za çal›flmas› yapmakt›r. Bir haf›zan›n ne oldu¤unun resmî olarak belirlenme-
si, bu çal›flmay› ve ondan beklenebilecekleri ç›kmaza sokmaz m›?
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Fransa’daki tart›flmaya müdahalelerimde sürekli bu yaklafl›m› gösterdim:
Vaktiyle Türkiye’de k›nad›¤›m›z, devletin ulusal ç›karlar›na fazla ba¤›ml› bir
tarih anlay›fl›n› flimdi kendimizin yapmam›z›n s›ras› m›? Ülkelerimizde milli-
yetçi e¤ilimi güçlendirmek siyasi aç›dan sorumsuzluk de¤il mi? Hiçbir fleyin
bitmedi¤i, tarihin devam etti¤i, savafllar›n hâlâ mümkün oldu¤u görülmüyor
mu? Haf›zalar›n ço¤ullu¤u, kamusal alanda bir arada yaflama ve baflka haf›-
zalar› üstlenmek için yer de¤ifltirme zorunluluklar›, demokratik anlay›fl›n ta
ba¤r›nda yer almaz m›? Yine de bunun için, bir yasa¤›n ya da yasal bir zorun-
lulu¤un ölümcül surlar›n›n ard›na saklanmamak için, her haf›zan›n kendine
yeterince güvenmesi gerekmektedir. Peki haf›zayla tarih aras›nda güvenli
ba¤lar kurulmas›n›n koflullar› nedir? Yurttafl itiraz› burada yerini felsefi dü-
flünceye b›rakmal›d›r.

PPaauull  RRiiccœœuurr’’ee  ggöörree  ttaarriihh  vvee  hhaaff››zzaa
Paul Ricœur zaman üzerine, tarih üzerine, hukuk üzerine ve haf›za üzeri-

ne çok çal›flm›flt›r. Araflt›rmas›n›n önemi, bilgi paylafl›m›n›n bölmelerine ka-
panm›fl sessiz ve ciddi, ama sald›r›lamaz bir bilimin karfl›s›na, an›tsallaflt›r›l-
m›fl haf›zalar›n ya da medyatiklefltirilmifl heyecanl› görüfllerin demagojik bir
panay›r›n› ç›karmakla yetinemeyece¤imizi göstermektir. ‹kisinin aras›nda bir
yer vard›r: Tarihle devletin birbirinden ayr›lmas›na yer b›rakan tart›flma ala-
n›d›r bu. Ama ayn› zamanda tarihle haf›zan›n birbirinden ayr›lmas›d›r da. Zi-
ra bu ayr›lma bir eklem ayr›lmas› de¤ildir, tam aksine, sab›rl› bir eklemlen-
me, temkinli bir dile getirme çal›flmas›d›r. Ve bu tart›flman›n, kat› bilimlerin
rasyonalitesi de olmayan, öznel görüfller oyununun rasyonalitesi de olmayan,
kendi rasyonalitesi vard›r. Anlat› ço¤ullu¤una izin verilen bir tarihsel alan ya-
rat›lmas›n› gerektirir. 

aa))  NNaazziikk  bbiirr  eekklleemmlleennmmee  Zaman ve Anlat› adl› dünyaca ünlü kitab›nda, Pa-
ul Ricœur, tarihsel geçmiflin (art›k olmayan, ama olmufl olan›n) gerçekli¤i so-
rununu koyduktan sonra, ve «Hegel’den (ve her tür totalizan anlat›dan) vaz-
geçmeden önce», tarihi ve edebiyat›, geçmifli birlikte temsil edebilecek anlat›-
lar olarak ele alm›flt›. Kurgunun dehflet ya da hayranl›k anlam›nda unutula-
maz olan›n hizmetine girmesi söz konusuydu. Ve yine kurgunun, tarihyaz›m›
kendini haf›zaya denk görsün diye «tarihsel geçmiflte gerçekleflmemifl baz› im-
kânlar› geçmifle dönük olarak serbestlefltirmesi» söz konusuydu. Böylelikle ta-
rih için edebiyat, zaman›n ihtimal dahilindeki anlat› biçimlerinin stokudur.
Ve tarihyaz›m› çal›flmas›, kendileri de zaman ve tarih içinde konumlanan bir
anlat›sal bak›fl aç›lar› ço¤ullu¤unun iflledi¤ini varsayan anlat›sal bir oyun ara-
c›l›¤›yla hayata geçer.    
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Paul Ricœur, bu konudaki son çal›flmas› olan Haf›za, Tarih, Unutma’da,
muhayyileyle haf›zay›, olas›l›k dahilinde olmufl olan ile «olmufl olan»›n gerçek-
li¤ini yöntemli bir biçimde bir arada tutarak iz sürmeye u¤raflm›flt›r. Ve de yön-
temli bir biçimde haf›zayla tarihi iki soru alt›nda bir arada tutmufltur. Geçmi-
flin temsili nedir? Ve do¤ru bir haf›za var m›d›r? Epistemolojik bir kutupla etik
bir kutup aras›ndaki bu iki hat birbirinden ay›rt edilmeli, fakat kopar›lmama-
l›d›r: Dolay›s›yla neredeyse siyasi olan haf›za istismar› ile unutma istismar›n›,
temel önemdeki temsil edilebilirlik sorunundan ayr› ele almamak gerekmekte-
dir. Tarihin haf›zadaki muteber tan›kl›klar nazar›ndaki ba¤›ml›l›¤›n› kabul et-
ti¤i; ama haf›zan›n da elefltirel ve karfl›laflt›rmal› muayyen bir mesafe b›rakma-
y›, haf›zalar karfl›s›nda tarihin bir tür özerkli¤ini kabul etti¤i bu do¤ru eklem-
lemenin birkaç noktas›na sadece iflaret etmek istiyorum burada.

bb))  HHaaff››zzaa  ççaall››flflmmaass››  Ricœur bir k›s›m Yahudi ayd›n taraf›ndan, ama ayn›
zamanda Ermeni ya da baflka topluluklardan ayd›nlar taraf›ndan da, haf›za
görevi nazar›nda ihtiyatl› davrand›¤›n› ifade etmifl oldu¤u için elefltirilmifltir.
Gerçekte haf›zaya emir vermenin güçlü¤ünü; zorunluluk, hak ve yasak terim-
leriyle kaydeden bir haf›za siyasetini hayata geçirmenin (baz› rejimlerin dil si-
yasetleri denemifl olmalar› anlam›nda) tehlikesini göstermifltir. Onun için sa-
dece unutma istismarlar› de¤il, haf›za istismarlar› da vard›r. Sahte haf›zalar,
mukavvadan haf›zalar vard›r. Bunun içindir ki, mutsuzluk haf›zas›n›n baflka-
lar›n›n mutsuzluklar›na karfl› sa¤›rlaflt›rmay›p bizi onlara aç›k k›ld›¤› bir «ha-
f›za çal›flmas›»ndan söz etmeyi tercih eder. Elzem ve hayati olan haf›za bu fle-
kilde elefltirel mesafeyi ve tarihi k›sa devreye u¤ratmaz; aksine bast›r›lm›fl ha-
f›zalarla yeniden temas kurar. Bununla birlikte Ricœur’e göre, kendinden bafl-
kas›na adil davranma zorunlulu¤una girdi¤inde, bir haf›za görevi vard›r3. 

Zaten Ricœur için haf›zayla unutma aras›nda bir simetri olmad›¤› ve bir
«unutma görevi» fikrini her halükârda kabul etmedi¤i fark edilecektir. Bunun-
la birlikte, Atina’y› iç savafltan, Fransa’y› da din savafl›ndan ç›karan, geçmifl
mutsuzluklar› hat›rlatmama yemininde zikredilen, «unutma görevi» gibi bir
fleyin oldu¤una inan›yorum4. Zannedildi¤inin tersi bir dizgede olan iki farkl›
zamand›r bunlar: Önce, savafl ve misilleme mant›¤›ndan ç›kmak için bir unut-
ma zaman› vard›r; daha sonra da haf›zan›n yeniden aç›ld›¤› ve tekerrür etme-
sinler diye geçmifl mutsuzluklar›n mümkün oldu¤unca bütünsel bir biçimde
dile getirildi¤i bir zaman vard›r. Bu anlamda Mustafa Kemal’in uygulad›¤›
unutma siyasetini epey iyi anlad›¤›m› ekleyece¤im, zira yeni bir cumhuriyet
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giriflimini üstlenmek ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›t›lmas›n›n sonucu
matemden ve h›nçlardan ç›kmak gerekmekteydi. Fakat günümüzdeki bir tür
Neo-Kemalizm’in uygulad›¤› unutma siyasetini iyi anlayam›yorum: Bence bu
sorumsuz siyaset, Atatürk’ün siyasi gerçekçili¤inden epey uzak bir yeni-milli-
yetçili¤in tafl›y›c›s›d›r.

cc))  YYuurrttttaaflfl  aannllaaflflmmaazzll››¤¤››  Fakat Ricœur’ün öne ç›karmak istedi¤i fley, bölün-
müfl bir sitenin kabulüdür; yurttafl anlaflmazl›¤› diye de adland›r›r bunu. Ta-
rihsellik yorumlar›n›n ve rejimlerinin tarihyaz›m›ndaki çat›flmas› böylece biz-
zat tarihsel ihtilaflar üzerine kurulmaktad›r. ‹htilaf diye adland›rd›¤›m fley,
anlaflmazl›¤›n konusu ve dile getirildi¤i terimler konusunda bile anlafl›lama-
yan, dolay›s›yla sonsözü söyleyebilecek bir üçüncü taraf›n da olmad›¤› bir ça-
t›flmad›r. Adlî davan›n taraf olmayan bir üçüncü kifli gerektirmesindendir bu;
elbette tarihyaz›msal anlat› da bunu gerektirir. Fakat «üçüncü kifli»nin bu
farkl› çehreleri sistem oluflturmaz: «Böylelikle tarafs›zl›k dile¤i mutlak üçün-
cü kiflinin imkâns›zl›¤› alt›nda konumland›r›lmal›d›r»5. Son bir hüküm yoklu-
¤unda kendilerini tutabilen; kusurun suçlu bireylere isnad›yla, r›za gösteren
ya da istifade eden bir toplulu¤a siyaseten isnad› aras›ndaki sorumluluk pay-
lafl›m› gerilimine dayanabilen yurttafllar› da tam olarak bu anlaflmazl›k yetifl-
tirir. Yurttafl, suçlulu¤un alabildi¤ine bireysellefltirilip bütün ötekiler taraf›n-
dan birkaç «günah keçisi»nin s›rt›na yüklenebilmesinin reddiyle ortaya ç›kar.
Fakat sorumluluklar›n suland›r›l›p, aç›klan›p, karfl›laflt›r›l›p ve görecelefltiri-
lip art›k hiç kimsenin hiçbir fleyden sorumlu olmamas›n›n reddiyle de ortaya
ç›kar. Yurttafl, sorumlulu¤u üzerine almak ve paylaflmak için kendi konumu-
nu de¤ifltirir. Ve gerçek devlet adam›, tam da kendini iktidara tafl›m›fl olan ka-
muoyundaki yayg›n fikirleri de¤ifltirebildi¤i için, Willy Brandt gibi, kendisi
hiçbir flekilde suçlu olmad›¤› halde, mevcut durumu de¤ifltirmenin siyasi so-
rumlulu¤unu üstüne alacak olan kiflidir. Bu anlamda, bu de¤ifliklikle aç›¤a
vurdu¤u, daha yüksek bir sadakat ad›na ihanet edebilme otoritesi olan kiflidir
bu. Yurttafl›n ve siyaset adam›n›n güvenilirli¤i, t›pk› tarihçinin güvenilirli¤i
gibi, s›nanman›n kabul edilmesine ve farkl› sesler ç›kt›¤›ndaki duygunun, an-
laflmazl›¤›n icras›na s›k› s›k›ya ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Bu farkl› seslerin
varl›¤› büyük tarihsel davalar düzleminde tespit edilebilir:

Osiel davalar›n kamuya aç›k olarak görülmesinin yol açt›¤› anlaflmazl›¤a
ve bizzat bu anlaflmazl›k üzerinden kamuoyunun ve ortak haf›zan›n kendile-
rini ifade edip bu düzlemde kendilerini yetifltirmelerine yard›m eden e¤itici ifl-
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levine önem verir. Böyle bir ihtilaf kültüründen beklenen yararlara güven-
mek, Anglo-Saksonlar›n liberal terimine verdikleri siyasi anlamda liberal bir
toplumun kurulmas› hakk›nda yazar›n ahlaki ve siyasi amentüsü’ne ba¤l›d›r6. 

Fakat Ricœur, Marc Osiel’den farkl› olarak, anlaflmazl›¤›n ifllevini sadece
medyatiklefltirilmifl büyük davalar›n belirli bir biçimde istisnai, törensel ve
pedagojik eylemine indirgememektedir: Bence Ricœur’ü ilgilendiren fley, ge-
nelleflmifl anlaflmazl›k’t›r, demokratik çeliflkiselli¤in bütün düzlemlerine yay›-
lan ola¤an bir anlaflmazl›k’t›r. 

dd))  TTrraajjiikk  oollaann  vvee  mmaatteemm  Asl›nda, siyasetin burada trajik bir düzlemle çizil-
mifl oldu¤unu kabul etmemiz gerekir; bu düzlem muhtemelen siyaset karfl›t›-
d›r, flikâyete izin verir, ama siyasi olan›n anlayamayaca¤› intikama ve ba¤›fl-
lamaya da izin verir. Faillerin ve flahitlerin tek bir versiyon veremedikleri za-
manki anlaflmazl›¤›n ve ihtilaf›n trajikli¤idir bu; tamamen samimi olsalar bi-
le (bkz. Kurosawa’n›n filmi Raflomon). Fakat ayn› zamanda matemin, tamiri
imkâns›z›n, geri dönüflsüzlü¤ün ve geçmiflin trajikli¤idir bu. 

Microstoria ad› verilen okula ba¤l› ‹talyan tarihçilerinin gösterdi¤ine göre,
geçmiflin failleri geleceklerinin belirsizli¤iyle karfl› karfl›yayd›lar ve bu öngö-
rülmezli¤i azaltmaya u¤raflt›klar›, onu kapsamay› denedikleri görülürse dav-
ran›fllar›n›n büyük bölümü daha iyi anlafl›lmaktad›r. Ricœur geçmiflin failleri-
nin de kendilerine özgü matemlerini, kendi tamiri imkâns›z fleylerini beraber-
lerinde tafl›d›klar›n› ve bunlar›n bizimkilerle ayn› olmad›¤›n› gösterir. Geçmi-
flin vuku bulmufl fleylerden baflka imkânlara da aç›k olmufl oldu¤unu anlama-
ya, bu baflka imkânlar›n da geçmifl üzerinde etki etti¤ini görmeye önem ver-
mek ve geçmifli bugün unutulmufl devas›z matemlerin yükü alt›nda anlamaya
önem vermek, hayati önemde olan bir ikili yaklafl›md›r.

Haf›za, Tarih, Unutma’n›n a¤›rl›k merkezlerinden biri de, Michel de Certe-
au ile birlikte tarihsel yaz›y› ölüme, geri getirilemez olana, art›k üzerinde et-
ki edilemeyecek olana, Heidegger’in deyifliyle ifllenmez olana yer açan fley ola-
rak görmektir. Kaybedilen karfl›s›nda, bireysel ya da kolektif haf›za yön de¤ifl-
tirir, flimdiki zaman›n anlam›n› yitiren melankoli fazlas› ile fleytan› kolayca
kovman›n çok azl›¤› aras›nda gider gelir. ‹kisinin bir ortayolu oldu¤undan de-
¤il, ama tarih, haf›zadan yavafl yavafl ayr›larak ölüler için o defin, mezara koy-
ma hareketlerini bulmal›d›r; ayn› zamanda bir yas tutma çal›flmas›, bir daha
asla dönmeyecek olan›n art›k sadece içimizdeki mevcudiyetini kabullenme  ça-
l›flmas› olan haf›za çal›flmas›n› ayr›nt›lar›yla tamam›na erdiren de bu hareket-
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lerdir. Ve bu çal›flma yap›lmad›¤› müddetçe, sorun sadece izleyen nesillere ak-
tar›l›r, fakat her defas›nda ço¤alan bir çözülmezlik içinde...

Matemdeki sorun, kabullenilmesinin haf›za çal›flmas› için esas olmas› ve
bu olmaks›z›n hem geçmifl hem de flimdiki zaman ve gelecek karfl›s›nda bir
kuflkuculu¤a düflülebilmesidir: Art›k hiçbir fleye güvenilmez, sa¤lam hiçbir
fley yoktur art›k. Gerçek nerededir? Geçmiflin kayboldu¤u kabul edilmedi¤i
müddetçe, mezar› geçmifl zannederiz, asl›nda geçmiflin kendisine inanmay›z;
onun sadece infla etti¤imiz an›t›na inan›r›z. Hakikat nerededir? ‹zi fleyin ta
kendisi zannederiz; böylelikle de dogmatizm kuflkuculu¤a yatakl›k eder.

ee))  AAllgg››llaammaaddaakkii  kk››rr››llggaannll››kk  Tarihte kuflkuculuk üzerine neredeyse Witt-
genstein’c› bu soru, Ricœur’ün kitab›n›n felsefi merkezlerinden biridir: «Son
tahlilde, bir fleyin vuku bulmufl oldu¤u hususunda bizi temin etmek için eli-
mizde tan›kl›ktan iyi bir fley yok»7. Bu sözü John L. Austin’in “Söylemek Yap-
mak Olunca”daki8 ünlü sözüne yaklaflt›raca¤›m: «Sözümüz taahhüdümüzdür».
Bu sadece bir sözdür, ama baflka neyimiz vard›r ki? Ricœur flöyle yaz›yor: «Ya-
flad›klar› ola¤anüstü tecrübe ortalama ve s›radan anlay›fl› aflan “tarihî flahit-
ler”in trajik bir biçimde yaln›z kalmalar›, oldu¤u varsay›lan o güven zemini
üzerinde belirginleflir. Kendilerini dinleyebilecek ve iflitebilecek kimselerle as-
la karfl›laflmayan flahitler vard›r9»

En mesafeli, en çal›fl›lm›fl tarihin, bugün onu kendilerine mal eden ve gün-
cel haf›zalar›na dönüfltüren «al›c›lar» taraf›ndan al›nmas›ndand›r bu. Dolay›-
s›yla sorun sadece, hem kolektif haf›zan›n montajlar›na fazla çabuk kanma-
yan hem de birlefltikleri yerlerle birleflmedikleri yerleri ay›rarak tan›kl›klar›n
güvenilirli¤i üzerinde temellenen bir tarih yaz›m›n›n sorunu de¤ildir. Günü-
müzdeki büyük sorun, tarihin kamuoyu taraf›ndan alg›lanmas›, tarihsel geç-
miflin tarih taraf›ndan bilgilendirilmifl ve ço¤u zaman yaralanm›fl bir haf›za
taraf›ndan sahiplenilmesidir.

Burada, Kant’›n Yarg› Yetisinin Elefltirisi’nde ve büyük bir Wittgenstein
okuru olan ça¤dafl Amerikan filozofu Stanley Cavell’in al›rl›k (réceptivité) so-
runlar› üzerine koyduklar› vurguyu düflünüyorum. Bir tür muhayyile geniflle-
mesiyle baflka bir bak›fl aç›s›n›n olabilirli¤ine kafam›zda yer açabilmemiz, sa-
dece üçüncü kiflinin yoklu¤unda olmaz10. Yarg›lar›m›n, haf›zam›n, tan›kl›¤›-
m›n zorlanamayaca¤›, siparifl edilemeyece¤i ve dayat›lamayaca¤› vak›as›d›r
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bu. Güvenilirlikleri ve bizzat iletilebilirlikleri, mutab›k olmama ihtimalini ka-
bul eden bir diyalog içinde kendilerini al›c›lar›n›n eline b›rakma biçimine da-
yanmaktad›r. Haf›zalar›n k›r›lganl›¤›n›n temel bir unsurudur bu. 

HHaaff››zzaallaarr  ççaatt››flflmmaass››
fiimdi bize dönelim. Buradaki sözlerim, önceden yazd›¤›m ve okurun baka-

bilece¤i daha uzun bir çal›flmaya dayanmaktad›r11. Her dönemin ve her siyasi
rejimin kendi «tarihsellik rejimi», geçmiflle kendine özgü bir ba¤ kurma ve bu-
nun matem çal›flmas›n› yapma tarz› vard›r. Ayn› zamanda her birinin kendi
«haf›za siyaseti»; tutulmam›fl vaatler biçimi alt›nda, geçmifli, bitmemifl bir
flimdiki zamana ba¤lama ve bundan bir fley ç›karma tarz› vard›r. Bu hususu
tarih rejimlerinin ço¤ullu¤u ve siyaseten bir arada yaflamalar›ndaki daha zi-
yade eflzamanl› sorunun içine yerlefltirebiliriz. Bir rejimden di¤erine geçiflteki
daha ziyade artzamanl› sorunun içine de yerlefltirebiliriz. 

Birinci veçhesi alt›nda, Michael Walzer’in hoflgörü üzerine kitab›nda gös-
terdi¤i gibi, eski imparatorluklar, ulus-devletler, federal devletler, ABD gibi
göçmen toplumlar› ne ayn› tarih rejimine ne de ayn› haf›za rejimine sahiptir;
toplumsal ba¤ rejimleri de ayn› de¤ildir. Her toplum, flu veya bu flekilde, fark-
l› haf›zalar›n bir arada yaflamas› üzerine düflünmek zorunda kalm›flt›r. Oysa
tarihin ve al›flverifllerin karmafl›k oyununda haf›zalar birbirinin üzerine bin-
mekte ve toplumlar›m›zdaki birçok tarihsellik rejimi çat›flma halinde olabil-
mektedir. Türkiye’de oldu¤u gibi biz de Fransa’da Ulus-Devlet’in daha ziyade
cumhuriyetçi bir rejimi alt›nda yaflad›k. Bu rejimde yurttafll›k, ayn› zamanda
cumhuriyetçi bir ülkü ve bir ilerleme tarihi olan ortak bir tarihe kat›l›mc› ola-
rak girme kapasitesiyle belirginlefliyordu. Oysa bloklar ve temsil biçimleri
aras›ndaki buzlar›n erimesi, hem demir perdenin y›k›lmas› hem pazar›n pat-
lamas›, daha genel olarak da teknik geliflme arac›l›¤›yla herfleyi de¤ifltirmek-
tedir. Bunu demokratikleflme ya da post-modernizm diye adland›rabiliriz; yüz-
y›llard›r süren kültürlere, ortaklafla yaflam biçimlerine ba¤l› haf›za biçimleri
ilelebet silinmektedir. Fakat ayn› zamanda, küreselleflmenin görecili¤ine bü-
tün yollarla direnmeyi deneyen parçal›, yeri yurdu belli olmayan ya da ac›l›
haf›zalar da su yüzüne ç›kmaktad›r. Oysa, ayn› zamanda bu sorunla bafla ç›-
kabilecek bir siyasi rejim de olan bir tarih rejimini henüz bulamam›fl›zd›r ve
bu arada bu canl› haf›zalar rekabete girmekte ve toplumsal ba¤› tehdit etmek-
tedir. Bunun eskinin tortusu çat›flmalar olmad›¤›, yeni ve benzeri görülmemifl
bir çat›flma durumu yaratt›¤›; bu budanm›fl haf›za biçimleri aras›ndaki flu z›t-
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laflman›n fliddetinin yar›n yeni trajedilere yol açabilece¤i görülmedikçe, fela-
ketin boyutlar› anlafl›lamaz. Sadece Avrupa ve Akdeniz için de¤il, basit bir
teknik ve ticari kalk›nman›n haf›za yitimine de, ac›l› s›n›rlar›n›n ard›na ka-
panm›fl haf›zalar›n ayaklanmas›na da gömülemeyecek bir dünya için, günü-
müzdeki meydan okuma budur.

Karfl›laflt›r›lamaz olan›n ve tarihsellik rejimlerinin karfl›laflt›r›lmas› üzeri-
ne kitab›nda Marcel Detienne’in dikkat çekti¤i gibi, perestroika konusunda,
geçmifli de¤ifltirmeden flimdiyi de¤ifltirmek mümkün de¤ildir. fierif Mardin,
çeflitli metinlerinde12, imparatorluk rejiminden ulusal rejime bu nazik geçifli
dikkatle incelemifl ve bunun her deri de¤ifltirme an› gibi nas›l bütün tehlike-
lere aç›k bir k›r›lganl›k ve sald›rganl›k an› oldu¤unu göstermifltir. Zira hoflgö-
rü rejimi ve siyasi bir arada yaflama, sihirli bir de¤nek darbesiyle de¤ifltiril-
mez; ülkülerini benimseyen bireylerin iyili¤ini isteyen ulusal-cumhuriyetçi re-
jimin her tür cemaatin ve cemaat aidiyetinin ortadan kalkmas›n› istedi¤i s›ra-
da da, imparatorlu¤un tarihsellik rejimiyle toplumsal ba¤›n›n bireyleri millet-
lere hapsetmeyi sürdürdü¤ü bir an olmufltur. Ulusal-cumhuriyetçi rejim bir
yerlefltikten sonra, Türk toplumunun geçmifliyle kurdu¤u ba¤lar her yerde
mevcut resmî ve an›tsal bir versiyonla basitlefltirilmifltir.

Türkiye’de oldu¤u gibi Fransa’da ve birçok di¤er Avrupa ülkesinde bugün
sorgulama konusu edilen de, çeflitli ba¤lant›lar açan küreselleflme ve göçlerin
sarst›¤›, tarihin demokratikleflmesi ve sekülerleflmesinin (ço¤ulculu¤un) dibi-
ni oydu¤u, milliyetçi ideolojinin sarsmalar›, s›çramalar› ve zay›fl›klar›n›n teh-
dit etti¤i bu resmî tarih-haf›zad›r. Dolay›s›yla, Ulus-Devlet’in jakoben tekbi-
çimlili¤inden daha çok unsura aç›k bir tarihsellik rejimine yer veren ve az ya
da çok kapal› topluluklar içindeki bir imparatorlu¤a kapat›lmadan daha kök-
lü bir biçimde liberal ve demokratik olan baflka bir çözümü birlikte bulmam›z
gerekmektedir. Ama bunu temkinli bir biçimde, mevcut ulusal-cumhuriyetçi
çerçeveyi alelacele da¤›tmadan yapmak gerekir, zira bu çerçevenin da¤›lmas›
bugün çok zarara yol açabilir. Dolay›s›yla bu çerçevenin mümkün oldu¤unca
ayakta tutulmas› ve demokratik taleplerle içten ço¤ullaflmas› gerekmektedir.

Söylenecek nedir? Yeni bir siyasi anlaflma ve anlaflmazl›k rejimi olacak ye-
ni bir haf›za rejimine nas›l yer aç›labilir? Tabii ki ulusal haf›zalar›n geri dönü-
flünün öngörülemeyen ve ürküten bir gelecek korkusuna da tekabül etti¤i bir
durumda bulunmaktay›z. Bu yeniden hat›rlaman›n yeni bir tarihyaz›m›na,
ama bundan da önemlisi kelimenin iki anlam›nda da13 geçmiflin gerçek bir öz-
gürleflmesine hangi koflullarda imkân tan›yaca¤›n› görmek söz konusu olacak-
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t›r. Ayn› zamanda yeni bir siyasi mutabakat ve mutab›k kalmama rejimi ola-
cak yeni bir haf›za rejimine nas›l yer aç›lmal›d›r?

Aldanmamam›z için tekrarl›yorum: Cumhuriyetçi rejimden gerçekten ço-
¤ulcu demokratik bir rejime geçifl Fransa ve birçok Bat› Avrupa ülkesinde de
Türkiye’deki kadar sorunludur. Nitekim bir yandan, Türkiye’den isteyebilece-
¤imiz bir fley varsa, bu, Yak›ndo¤u için bir su haznesi ne kadar de¤erliyse in-
sanl›k için de o derece de¤erli muazzam bir « haf›za » haznesi teflkil eden dinî
az›nl›klar›n›n hazinesini daha çok keflfetmesi ve korumas›d›r. Bu varl›klar›n
muhafaza edilmesi de, hakiki bir dinî özgürlü¤ün ve bu geleneklerin en canl›,
en mucit yönlerinin birlikte yaflamas›n›n desteklenmesini gerektirir. Avrupa
diplomasisini sarsma anlam›nda özgün giriflimlerde bulunulmas› ve Yak›ndo-
¤u’da oldu¤u kadar bizzat Avrupa’da da noksanl›¤› hissedilen ço¤ul bir ilahi-
yat mekân› tahayyül edilebilir. Bu da düflük maliyetli olacakt›r, zira Türki-
ye’yi kendini arayan Avrupa’n›n lokomotiflerinden biri haline getirebilecek bir
jeopolitik giriflimin Avrupa’daki yank›lar› muazzam olacakt›r.

Öte yandan, Avrupa’n›n sorunlu karakteriyle yüzleflmek gerekmektedir:
Patocka’n›n Platon’a, ama ayn› zamanda Husserl’e de ba¤layarak verdi¤i Av-
rupa tan›m›n›; merkezinde o tek soruyu, bir tür d›flmerkezli¤i tafl›yacak bir
toplulu¤u düflünüyorum. Fakat Patocka’n›n, kendi kendini tahrip etmifl olan,
dünyay› da bu kendini tahrip sürecine az kals›n sürükleyecek gibi olmufl olan
Avrupa hakk›nda söylediklerini de düflünüyorum. Baflta Fransa olmak üzere
Avrupa, dünyaya ders verme iddias›ndan vazgeçmelidir. Bununla birlikte Av-
rupa için bir tür tutarl› ço¤ulculu¤u ve bunun siyasi, hukuki ve ekonomik ku-
rumlar›n› düflünmek kalmaktad›r. Ço¤ulcu bir kurum, tek bir merkezin olma-
d›¤› ve hepimizin k›y›s›nda duraca¤›m›z bir kurum nas›l düflünülebilir? ‹flte
flimdi, Avrupa, yeni bir siyasi biçim icat etmek ve geçmifle gömülmüfl imkân-
lar› yeniden açmak zorundad›r. Avrupa’ya gerçekten girmek isteyenlerin söy-
lediklerine itibar etmeyi deneyelim. Çünkü Avrupa, yak›n geçmiflin dünyas›n›
anlamak, haf›zalar›n ço¤ullu¤unu kal›c› bir biçimde yerlefltirmek ve nihayet
gelmekte olana tesir etmek için çözülecek bir bilmece ve bir mitostur hâlâ.

ÖÖzzeett:: Tarihle haf›zan›n iliflkisi üzerine Paul Ricœur’un çal›flmalar› literatüre önemli kat-
k›lardand›r. Onun çal›flmalar› tarihe güvenin haf›zalar›n çoklu¤u ve tarihsel mesafe ile sa¤-
lanabilece¤ini ortaya koymufltur. Öte yandan, tarihin geçmiflle yarataca¤› mesafede geçmi-
flin unutulmayacak ve gömülecek bölümlerinin bilinebilmesi de felsefi bir konudur. Ulusal
tarih rejiminden ulus-sonras›, federal veya çok-uluslu bir tarihe geçiflin belli zorluklar› ol-
du¤u da aç›kt›r. This study develops an argument towards the possibility of a Bu çal›flma,
yeni bir “haf›za rejimi” oluflturman›n imkanlar› ve bunun siyasal anlaflma ve anlaflmazl›k-
larda oynayabilece¤i rolü tart›flmaktad›r.
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AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Tarih, haf›za, felsefe, siyaset, milliyetçilik.

AAbbssttrraacctt:: Paul Ricœur’s works on the relationship between memory and history undoub-
tedly  represent a significant contribution in the literature. These works point to the possi-
bility of ensuring historical confidence by presupposing diversity of memories and a histori-
cal distance.  To be able to know the parts of history to be kept alive and/or to be buried in
creating such a distance with the past, on the other hand, has a philosophical dimension. Si-
milarly, the passage from a regime of national history to a post-national, federal or multi-
national regime is not easy. This study developts an argument towards the possibilities of
establishing a “new regime of memory”, and its possible role in political agreement and di-
sagreement. 

KKeeyywwoorrddss: History, memory, philosophy, politics, nationalism.
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