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ÖZET 
 

 Bu makale tarih alanında karşılaşılan temel bir sorunu, tarihte nedensel bağların sıkıca kurulabileceği determinist 
süreçlerin mi ya da tersine, neden-etki ilişkisinin süregitmediği, hatta geçersizleştiği oluşumların mı egemen olduğu 
sorununu ele almaktadır. Makale determinizm- indeterminizm sorununu nihai bir çözümle noktalamak yerine kolaycı 
bir tez-antitez-sentez diyalektiği olarak anlaşılmaması gereken “karşıtlık  düşüncesinin” işlemesi olarak geliştirildi. 
Çünkü karşıtlığın aşırı uçlarını olumsuzlama, bir yandan çözüme ışık tutarken, diğer yandan karşıtlığı derinleştirir 
de. Bu da daha derine inen çözümlemeler aramayı gerektirir. Bu çalışmada Sokrates’in, kavramların tanımlanması 
yolunda işaret ettiği güçlükler (aporia: yolun tıkanması, çözümün zorlaşması), tarihsel içerikle canlandırılmaya 
çalışılan, Grekçe  “antinomi”  tam karşıt önermeler kavramıyla ortaya konmaya çalışıldı. Bu bağlamda çalışmada 
anılan filozoflar konuya getirdikleri açıklamalar bakımından seçildi. Tarihte zorunluluk ve rastlantı; yukardan 
aşağıya (tin) ve aşağıdan yukarıya (maddi süreçler) doğru determinizmler ve bunları eleştirenler ön planda tutuldu.  
 

Anahtar Kelimeler: Tarih , Tarih Felsefesi, antinomi, Determinizm, İndeterminizim, Rastlantı ve Zorunluluk,  
 
 

ZUSAMMENFASSUNG 
 
 In diesem Artikel wurde eines der Grundprobleme im Bereich Geschichte behandelt: Sind es deterministische 
Prozesse, mit denen man feste kausalitäre Zusammenhänge in der Geschichte bilden kann oder sind es stattdessen 
diskontinuierliche Grund-Effizenz-Prozesse oder Verhältnisse, die sogar noch in ihrer Ungültigkeit vorherrschen. 
Dabei wurde die Determinismus-Indeterminismus Problematik nicht ausschliesslich beantwortet, um die erwähnte 
Problematik nicht völlig auszudiskutieren. Es wäre zugleich etwas leichtfertig, dieses Problem aus der Perspektive 
einer These-Antithese-Syhthese Relation oder Dialektik zu betrachten. Aus diesem Grund wurde das Thema in 
“konträr-reflexiver” Perspektive behandelt, denn eine eventuelle Negierung der zugespitzten “konträr-reflexiven” 
Gedankenfronten beleuchtet zwar einerseits die Analyse, andererseits vertieft man sich jedoch zugleich in der 
erwähnten “konträr-reflexiven” Behandlung des Themas. Und dies bedarf die Suche nach  tieferen Analysen. Dieser 
Artikel hinterfragt die durch Sokrates aufgestellten Definitionsschwierigkeiten der Begriffe (Aporia: Aufstockung der 
Reflexionswege, Schwierigkeiten bei der Lösungsfindung), die mit historischem Inhalt -griechisch “Antinomie”- 
überliefert und anhand von konträr-hypothetischen Begriffen analysiert wurden. Bei der Auswahl der in diesem 
Artikel behandelten Philosophen kam es darauf an, inwiefern sie Lösungsvorschläge auf die hier umrissene 
Problematik machten. Dabei wurden Notwendigkeit und Zufall in der Geschichte einerseits von oben nach unten 
(Geist) und andererseits von unten nach oben (materielle Prozesse), die jeweiligen Determinanten und ihre 
jeweiligen Kritiker vordergründig analysiert. 
 
Schlüsselwörter: Geschichte, Geschichtsphilosophie, Determinismus, Indeterminismus, Zufall und Notwendigkeit  
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Giriş 

 

 Doğada belli bir zaman-mekan boyutu içinde olup bitenler doğa tarihini; belli bir zaman-mekan 

içinde geçen insan olayları da insan tarihini oluşturur. Fakat “Tarih” olabilmeleri için her ikisinin de 

bilinmeleri gerekir. Tarih kendi başına değil, bilen insan için, bizim içindir. Doğa tarihi dayanağında doğa 

felsefesi, insan tarihi dayanağında ise tarih felsefesi vardır. O halde, asıl anlamında tarih kavramıyla insan 

tarihi anlaşılmalıdır. Tarih felsefesinin kendine özgü sorunları: geçmişle ilgili “nereden geldik?”, şimdiyle 

ilgili “neredeyiz?” ve gelecekle ilgili “ne olacağız?” soruları, tarihsel süreçlerin belirlenimleri (onları 

başka türlü değil de öyle kılan yasallıklar) üzerine sorulardır. Bu sorular tarih felsefesinin alanını gösterir 

ve sınırını çizer. Bu bağlamda tarih felsefesi, geçmişte olup bitmiş olayların bilgisinin insan varlığındaki 

anlamının ne olduğuna ilişkin sorularla başlamış, geçmişten şimdi için ve şimdiden gelecek için sonuçlar 

çıkarma çabasına girmiştir. Felsefe empirik bir tarihle yetinemeyeceğinden, çoğu kez bu anlam verme 

çabası metafizik bir tutuma girmiştir. Sonuçta tarih felsefesi, metafizik dozu ne olursa olsun, tarihsel 

akışın en genel belirlenimleriyle ilgilenen bir felsefe disiplini olarak ortaya çıkmıştır.  

 Tarih felsefesinde başlıca iki konu öbeği vardır. Birincisi, yaşanmış insan olaylarının, geçmişin 

anlaşılması olarak tarih; ikincisi, bunların dökümünün yapıldığı tarih biliminin temellerinin açıklanması 

olarak tarih. Tarih felsefesindeki bu ayrım çözümleme amacıyla yapılmaktadır. “Anlama” ve “açıklama” 

aktları büyük ölçüde örtüştüğünden, özünde her ikisi de bir ve aynı olaya değişik yönlerden 

yaklaşımlardır. Anlama aktı, empirik olguları aşarak bir tarih metafiziği ortaya koyarken (ki bu spekulatif 

tutuma girmeden de anlama-anlamlandırma olabilir); açıklama aktı, kendini olgularla sınırlar. Bu nedenle, 

birincisinin genel eğilimine spekulatif; ikincisine, olgusal denebilir.  

 Bu bağlamda insan düşüncesinin kendi tarihine ilişkin bir üst bakış olan tarih felsefesi, Hegel’in 

sözleriyle “Tarihin düşünce tarafından ele alınmasından başka bir şey değildir”(Hegel, 1991:29). Hegel’e 

göre felsefe düşüncelerle tarihe yaklaşır ve tarihi bu düşüncelere göre ele alır. Bir bütün olarak dünya 

hakkında düşünmek olan tarih felsefesi, genel bir felsefi tarih yorumudur. Geçmişte kalmış olayların 

felsefi bir anlamı olup olmadığını konu edinen tarih felsefesi, bütün dünya tarihine yönelik genel bir dizge 

kurmayı amaçlar. Burada kapsamlı bir dizge kurmadaki amaç, tarihteki olayları yorumlama ve 

anlamlandırmadır. Bu noktada insan eylemlerinin ve bunların arkasındaki zihinsel süreçlerin 

anlamlandırılması olan tarih felsefesi, içinden ortaya çıktığı çağının bakış açısını yazarlara göre yansıtır. 

Bu açıdan bakıldığında, yazarlarının farklılığına rağmen her çağın tarih felsefesi aynı zamanda kendi 

çağının düşünsel birikiminin eleştirel bir sentezidir.  

 İlk olarak (özgün anlamda olmasa bile) bir tarih bilincine Grekler’de rastlanır. Antikçağ 

felsefesinin arka desenini oluşturan felsefe-tarih ve akıl–deney karşıtlıkları kökenini, Greklerin daima 
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kalıcı ve değişmez olana ulaşma isteğinde bulur. Grekler zamanı değişimin, çelişkinin, gelip geçiciliğin ve 

akla aykırılıkların sorumlusu olarak görmüşler ve tarihi bireysel oluşlar alanı olarak dışlamışlardı. İnsani 

zamanı (değişmez ve kalıcı olanın bilgisine ulaşma isteği nedeniyle) kozmik zaman içine yerleştiren ve 

“aynı olanın sonsuzca tekrarlanışı”nı kabullenen döngüsel tarih anlayışı, Hıristiyanlığın bir insan felsefesi 

geliştirmesine dek sürdü. Ortaçağ  temelini Hıristiyan inanç ve doğmalarında bulan yeni bir zaman 

kavrayışını birlikte getirdi. Greklerin gelip geçiciliğin sorumlusu saydıkları zaman anlayışı, yerini 

başlangıcı ve sonu olan, süreklilik ve gelişime sahip, belli bir ereğe doğru ilerleyen zaman anlayışına 

bıraktı. Hıristiyanlığın yaratılış ve kıyamet uçlarıyla getirmiş olduğu bu yeni zaman anlayışı, beraberinde 

bir tarih bilincini de taşıyordu. İnsan artık belli bir zamanda belli bir ereğe doğru eyleyen bir varlıktı. 

Tarihsel süreç İsa’nın doğumundan kendisini yeniden dünyada göstereceği kıyamet gününe kadar olan 

zaman dilimini kapsayan, insanın kurtuluşuna doğru evrilen süreçtir. Artık tarih Antikçağdaki gibi 

yalnızca “tekerrürden ibaret” değildir; tersine, bir daha tekrar etmeyecek olan olaylardan kurulu bir defalık 

süreçtir. Temelini Hıristiyan inançlarında bulan “çizgisel zaman” kavrayışı, tarihsel sürecin belli bir 

hedefe doğru ilerlediği görüşünü beraberinde getirmekle tarihe düz, çizgisel bir ilerleyiş ve teolojik bir 

amaç kazandırdı. Bu nedenle, Ortaçağ’da Hıristiyan inançlarının koymuş olduğu bu ereğe ulaşma 

amacıyla geçmişi tanıma ve bilme tarih bilincini oluşturdu. Tarih karşısında gelişen bu yeni tutuma göre, 

“tarihsel süreç insanın muradının değil, tanrının muradının eseridir” (Collıngwood, 1990;64). Bu düşünce 

Ortaçağ ile birlikte tarih felsefesine girerek tarihin felsefi anlamı ve değerini belirlemede sonraki 

yüzyıllarda egemenliğini sürdürdü.  

 Tarihe amaçlı bakışın bir sonucu olan ilerleme anlayışını özellikle aydınlanma çağının filozofları 

benimseyip geliştirdiler. Hıristiyanlık tarihe teleolojik, ama aynı zamanda teolojik yani Tanrı iradesi 

yönünde ilerleyen bir anlam veriyordu. Aydınlanma çağı filozofları ise bu tanrıbilimsel karakterde olan 

ilerleme anlayışını laikleştirerek –doğaya ve insan doğasına dayandırarak- korudular. İnsan düşüncesinin 

gelişmekte olduğu savına eklenen ilerleme kavramı (döngüsel değil, ilerleyen gelişme), hızlı bir gelişim 

gösteren doğa bilimlerinden aldığı destekle güçlendi. Aydınlanmacı filozoflar doğa olayları gibi tarihsel 

olayların da önceden bilinebileceği savından hareketle, tarihin anlam ve değerini “ilerleme idesi” altında 

pragmatist açıdan  (türün yararına ) yorumlamışlardı. Dolayısıyla Aydınlanma filozofları, ilerlemenin 

kesin ve açıklanabilir bir hedefi olduğu görüşünde birleşmişler ve tarihte bu hedefe doğru gelişim gösteren 

çizgisel bir ilerlemenin olduğunu kabul etmişlerdi. 

 Yeniçağ, Ortaçağ’dan almış olduğu bu ereksellik imgesini korudu ve bu imgeyi akla uygun 

gelişim gösteren bir evrene duyulan inanç ile besledi. Yeniçağ tarih felsefesini besleyen düşünsel birikimi, 

hızlı bir gelişim gösteren doğa bilimlerindeki gelişmeler oluşturdu. Doğa yasalarının bilinebileceğine 

ilişkin inanç, bu yasalara uygun hareket eden tarih görüşleriyle sonuçlandı. Bu gelişmeler 19. yüzyıldaki 

ilerleme idealiyle doruk noktasına çıktı. Yüzyıl sonra belirginleşen ilerlemenin “antropomorfik” yorumu, 
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kendisine insanın canlı ve cansız çevre üzerindeki egemenliğinin artmasını dayanak  aldı. Darwin’in 

biyolojik evrim kuramından etkiler taşıyan bu yorum toplumu “canlı organizmalar”a benzetme eğilimiyle 

sonuçlandı. 19. yüzyılda yine tarihe doğa ile anoloji kurularak, nomothetik (yasalar koyan) bir bilim olarak 

bakıldı. Doğa bilimlerine duyulan güvenin gittikçe artması tarihin de bir yasalar bilimi olarak 

konumlanmasıyla sonuçlandı. Bu nedenle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında tarihi evrelere bölen (A. 

Comte, O. Spengler) ve Aydınlanmadaki ilerleme ülküsüne dayanan görüşler egemen oldu. Bunlar, 

materyalist ve organist tarih görüşleri olarak sınıflandırılabilir. Evrimci kuramı destekleyen ve çizgisel 

ilerlemeyi savunan  Comte ve Spencer’in toplumsal gelişim kuramları, Aydınlanmacıların ilerleme 

inancının bilimsel bir nesnellik kazanarak güçlenmesinin anlatımlarıdır. Her ikisinin de ortak noktaları 

toplumu, dolayısıyla tarihi, doğal yasalara göre düzenlenmiş bir bütün olarak ele almış olmalarıdır.  

20. yüzyılın tarih felsefelerinde belirleyici olan diğer bir görüş, insani olan her şeyin aynı zamanda 

tarihsel olduğunu savunur. Alman Tarih Okulunca işlenen bu görüş, 19. yüzyılın bir tarih felsefesi yüzyılı 

olarak görülmesine neden oldu. 19. yüzyıl’da Alman Tarih okulunca işlenen tarihselcilik (historizm) akımı 

etkisini 20. yüzyılda revizyona uğrayarak sürdürürken, Avrupayı etkileyen toplumsal çalkantılar, savaşlar 

ve bunların sonucunda oluşan toplumsal bunalımlar yeni tarih felsefelerinin ortaya çıkmasına neden oldu 

(Yeni Hegelci tarih anlayışı: Croce; Varoluşcu tarih anlayışı: J.P.Sartre). Aydınlanmanın ilerlemeci 

determinist tarih görüşleri yerini, Antikçağın döngüsel tarih anlayışından kaynaklanan motiflere bıraktı 

(A. Toynbee, Spengler). Comte ve Spencer gibi toplumları “canlı organizma”lara benzeten yüzyılımızın 

düşünürleri Spengler ve Toynbee, tarihte çizgisel ilerleme yerine düzen-düzensizlik, birlik-birliksizlik, 

ilerleme ve çökme döngüleriyle hareket eden “helozoni” hareketi (Zyklus der Geschichte) benimsediler.1 

Hem çizgisel hem de döngüsel tarih görüşleri için gelişme, toplumun bir durumdan başka bir 

duruma geçmesidir. Bu geçişte döngüsel teori için değişme ileriye doğru olabileceği gibi geriye doğru da 

olabilir. Her döngünün tamamlanışından sonra yeni bir döngü başlar ve tarih, uygarlıkların doğuş, ilerleyiş 

ve yıkılış dönemlerini içeren döngülerin sürekli bir tekrarı haline gelir. Oysa çizgisel tarih için toplumsal 

gelişmenin yönü ileri ve önceden belirlenen bir hedefe doğrudur. Bu nedenle de geçmişi aşarak 

(yadsıyarak) daima ileriye yönelik istenilen yönde bir ilerleme söz konusudur. Dünya tarihi açısından 

bakıldığında bu iki genel görüşün, a. tarihte ilerleme vardır; b. tarihte ilerleme yoktur, karşıtlığının çatısını 

oluşturduğu söylenebilir. Ancak karşıtlığın daha belirgin ortaya konuşu, konunun tarihsel nedensellikte 

odaklanmasındandır. Bu kavramın determinizm şekline girişi ise doğa bilimlerine uygulanmasıyla 

başlamıştır.  

 

1. Determinizm-İndeterminizm Karşıtlığının Doğabilimlerindeki Dayanakları 
                                                           
1 Toynbee’nin Tarih Bilinci (1975:23) adlı eserinde belirtmiş olduğu gibi, “Tarihçinin görevi Helen ve Çin 
kalıplarının (bunlar Helen ve Çin uygarlıklarıyla temsil edilen çizgisel ve döngüsel tarih modelleridir) önemli ve 
anlamlı özelliklerini birleştirerek başka uygarlıkların tarihlerine uygulanabilecek bir gerçekci model yaratmaktadır.” 
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 Determinizm nedensellik ilkesini kapsar ve ister doğada ister tarihte olsun olayların birbirine 

zincirleme neden-sonuç ilişkisine göre bağlı olduğu düşüncesine dayanır. Klasik determinizim tanımı, 

daha çok bilim adamlarınca benimsenmiştir. Bilim adamları determinizmi doğada bulunan bir ilke olarak 

kabul ederler ve doğadaki her sürecin birbirine zorunlu bir şekilde bağlı olduğunu belirtirler. Özellikle 

klasik determinist anlayış, klasik fiziğin temelini oluşturan Newton mekaniği tarafından oluşturulmuştur2. 

Newton mekanın mutlak olduğu düşüncesinde temellenen mekanistik doğa anlayışının matematiksel 

formülasyonunu yapmıştır. Gallileo’nun ölçümlerini kendi devinim yasalarına3 temel alan Newton, evreni 

matematiksel yasalara göre hareket eden büyük bir makine olarak kabul etmiştir. Bu mekanik evrende her 

olay bir önceki olayın sonucu olarak kabul edilir ve doğadaki olgularla bu olguları formüle eden yasalar 

arasındaki  uygunluk matematiksel yasalarla ifade edilir4.  

 Newton’un mutlak mekan ve zamana dayanan determinist kuramı, Einstein’ın “Genel Görelilik 

Kuramı” ve Heisenberg’in “Belirsizlik İlkesi”  tarafından belirli noktalarda çürütülünceye kadar etkisini 

korudu (hala da korumaktadır). Einstein Genel Görelilik kuramıyla kendisine kadar gelen ve Newton 

mekaniğini de içine alan Euklid’ci mekan-zaman kavrayışını değiştirdi. Genel Görelilik kuramıyla mekan 

ve zaman birbirinden farklı değil, aksine iç içe geçmiş süreçler olarak tanımlanmaktadır. Bu kurama göre, 

zaman mekandan tümüyle bağımsız değildir, fakat onunla birlikte nesneyi oluşturur. Newton’un devinim 

yasaları mutlak konum düşüncesine son verirken, Einstein’ın Genel Görelilik kuramı da mutlak zaman 

düşüncesine son vermiştir. Max Planck’in “Kuantum Teorisi”5 ve Heisenberg’in “Belirsizlik İlkesi”6 ile 

                                                           
2 “Bir E olayının nedenleri, bu determinist anlayışa göre, E’nin gerçekten ortaya çıktığını gösteren yeterli koşullar 
kümesidir. Neden olan nesnel etkiler kümesi; E’nin oluşumunu zorunlulukla determine eder yani belirler ve genel 
dünya-görüşsel determinizm, neden olan bir küme, nesnel etki tarafından zorunlulukla determine edilmeyen hiçbir 
olayın varolmayacağını savlar” (Speck, 1980: 134). 
 
3 Newton’un devinim Yasaları: 1. Yasa: Bir cisim hiçbir kuvvetin etkisi altında değilse, bir düz çizgi üzerindeki 
hareketini, duruyorsa da hareketsizliğini sürdürür. Bu yasa Galileo’da “eylemsizlik ilkesi” olarak geçer. Newton 
Galileo’nun bu ilkesini kendi mekaniğinin birinci yasası yapmıştır. 2. Yasa: Bir kuvvetin etkisi altında cisim 
kuvvetle doğru orantılı olarak hızını değiştirir, yani ivmelenir. Cismin kütlesi arttıkça ivmesi azalır. F=m.a . 3.Yasa: 
(Gravitasyon:Yerçekimi Yasası) Evrende var olan her hangi iki cisim birbirlerini kütlelerinin çarpımlarıyla doğru, 
aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olarak çekerler.Gm. m (Yıldırım,1995:117-119) 
 
4 Newton’da mekan ve zaman mutlaktır, yani, iki olay arasındaki zaman aralığı kesin olarak ölçülebilir ve kim 
ölçerse ölçsün bu zaman aralığı değişmez. S.W. Hawking’e göre Newton, yerçekimi yasasının bir sonucu olarak 
çıkan mutlak mekanın yokluğu düşüncesini “mutlak bir Tanrı düşüncesiyle bağdaşmadığı” için reddetmiştir 
(Hawking, 1989:369).  “Newton zaman kavramı için tıpkı mekan kavramında olduğu gibi yer ve hareket kavramını 
şart koşmuştur,(…) Newton için zaman soyuttur. Eşit bir biçimde akan zaman bir büyüklüktür ve bu büyüklük 
değişmeyen süre olarak belirlenir” (Düsing, 1980:1) 
5 “Kuantum teorisinde dünyanın sağduyuya dayanan yorumları olan determinizm ve nesnellik korunmaz. Kuantum 
dünyası rasyonel olarak kavranabilse de, Newton dünyası gibi gözde canlandırılamaz” (Pagels, 1993:58) 
 
6 Elekron gibi küçük bir parçacığın konum ve hızını birlikte hesaplamak olanaksızdır. Bu olanaksızlık ilkede olup 
deney tekniğindeki yetersizlikle ilgili değildir. Heisenberg bu tezini gözlem araçlarını gözlenen nesne  veya olgu 
üzerindeki bozucu etkisine işaret ederek açıklığa kavuşturur. Mikro maddenin, kendi koordinatlarına özgü normları 
zaman süreci içinde koruyamaması Heisenberg kesinsizliği denen sorunun özünü oluşturur (Öner, 1985:44). 
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güçlenen indeterminizm Laplace’ın evrendeki tüm nesnelerin belli bir andaki konum ve hızları verildiği 

takdirde gelecekte veya geçmişte herhangi bir andaki durumlarının kestirilebileceği yolundaki determinist 

anlayışı yıkmıştır. Newton’un evrensel çekim yasası, Laplace’ı evrenin tümüyle belirlenebilir bir nitelikte 

olduğu savına götürürken, kuantum teorisi ve belirsizlik ilkesi doğa bilimlerine bir bilinemezcilik ve 

gelişigüzellik öğesi soktu. Matematiksel öndeyilerin tamamen fiziksel yasalarla örtüştüğü düşüncesine 

bağlı klasik fiziğin mekanik evrenine dayanan determinist nedensellik anlayışı yerini olası nedenselliğe 

bıraktı. Bu formüle edilirse; x, y’nin nedenidir (y daima x’i izlemelidir, x ve y daima zorunlu olarak 

birlikte gitmektedir) demek olan klasik determinist görüş yerini, y, x’i büyük bir olasılıkla izliyorsa x, 

y’nin nedeni olabilir şeklinde olası bir nedenselliğe bıraktı (Yıldırım, 1991: 119-131). 

 Sonuç olarak: Doğada düzensizlik ve rastlantısallığı barındırmayan mekanist düzenlilik ve 

süreklilik düşüncesi geriledi. Değişim ve süreklilik kavramları öne çıktı. Artık rastlantısallığın klasik 

bilimdeki düzenin yerini aldığını söyleyecek kadar ileri gidemesekte, rastlantısallık ve olasılık gibi 

kategoriler belirleyici olmaya başladı. 

 

2. Tarihte Determinizm ve İndeterminizm 

 Tarihe rastlantının mı, insan bilincinin mi, yoksa insan bilinç ve isteklerinden bağımsız zorunlu bir 

yasanın mı yön verdiği sorunu, tarih felsefesinin en kökensel sorunlarından biridir. Bu sorun belli 

olayların belli koşullarda oluşmasındaki kaçınılmazlığı ifade eden determinizm ile tarihi “tesadüfi” 

nedenlere indirgeyip, tarihsel süreci önceden açıklanamayan olaylara bağlayan indeterminizm 

karşıtlığında anlam kazanır. Çünkü determizim ilkesi, tarihsel süreçte oluşabilecek her olayın nedensel 

bağlarla belirlendiği görüşü ile birlikte tarihsel olayların, zorunlu bir neden-sonuç ilişkisine göre 

dizildiğini belirtirken, indeterminizm bu zorunluluğu nedensel yasalara bağlı olmayan rastlantısal 

nedenlere indirger. 

 Genellikle tarih felsefelerinde determinizm-indeterminizm sorunu, rastlantı ve zorunluluk 

sorununu da içine alan iki uzlaşmaz karşıt olarak işlenmiştir. Tarihsel süreçte ya rastlantısal olaylar yok 

sayılıp zorunluluğa indirgenmiş ya da zorunluluk yok sayılıp tarihsel süreç rastlantısal olaylarla 

açıklanmak istenmiştir. Bu açıklamalarda genel yasalar altında ifade edilen olaylara zorunlu, genel yasalar 

altında ifade edilemeyen olaylara ise rastlantısal olarak bakılmıştır. Buna paralel olarak tarihsel sürecin 

genel yasalarla açıklanıp açıklanamayacağı tartışmasının odağı olan rastlantı ve zorunluluk sorunu, 

tarihçilerin tarihe determinist veya indeterminist bir tutum takınmalarına göre şekil kazanmıştır. Tarihi 

insanın yaptığı bir defalık oluşlara ait bir gerçeklik alanı olarak alan tarihçiler, tarih felsefelerini 

indeterminist bir taban üzerine inşa etmişlerdir. Tarihe determinist yasalarla yönelip, tarih felsefelerini 

belirlenimci bir taban üzerinde inşa eden tarihçiler ise zorunlu yasa fikrine bağlı bir etiket taşımışlardır. 

Doğadaki gibi tarihi determine eden bu yasaları, bazen metafizik-teolojik, bazen mekanik ve biyolojik, 
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bazen de psikolojik olarak düşünmüşlerdir. Bu değişik düzlemlerden hareket eden görüşlerin ortak yanı  

(İster Tanrı’nın  iradesinden, ister doğanın yasalarından, isterse de  iktisadi gelişim yasalarından hareket 

etsinler) “gelişim” düşüncesine bir yanından tutunmalarıdır. Buna farklı düzlemlerden hareket eden fakat 

aynı zamanda ortak noktaları determinist tarih yorumları olan, Hegel, Marks ve Comte’un tarih felsefeleri 

örnek olarak verilebilir. Üçünde de  tarihin belirli yasalarla yönetildiğine ilişkin belirlenimci sav ortaktır. 

 Hegel’e göre insan ilişkileri ancak tarih aracılığıyla kavranabilir. Tarih ise tanrısal iradenin bir 

görünümü, dışavurumu, edimidir. Bu üst savla Hegel, tarihte Hıristiyan inançlarına dayanan amaçlar 

gözetmiştir. Hegel, Hıristiyanlığın, bütün insanların Tanrı önünde ortak bir kadere sahip  olduğu teolojik 

savını gelişim yasasına bağlı zorunlu bir süreç olarak tarih felsefesine getirirken, tarihsel gelişim yasasını 

da Hıristiyanlığın temel öğretisi olan Tanrısal öngörünün dünyaya egemen olduğu inancıyla temellendirdi. 

Hegel’e göre Tanrı’nın öngörüsünün ve koymuş olduğu bu planın bilgisine sahip olma, dünya tarihini 

olanaklı kılmaktadır. Nitekim, Hegel için, Hıristiyanlar Tanrının sırlarına sırdaş olduğu ölçüde tarihin 

anahtarı insanlığın eline geçmiş olur. “Dünyaya Tanrısal istenç egemendir” (Hegel, 1991:35), diyen 

Hegel, istenç dünyasının rastlantıya bırakılmamış olduğunu, yani tanrısal irade ile belirlenmiş olduğunu 

belirtir. Tanrısal irade ise, Tanrının doğrudan doğruya tarihe müdahale etmesidir.  

 Hegel’de akıl (Tanrısal irade, Geist) dünyaya egemendir. Bu egemenliği zorunlu gelişim yasaları 

ile özdeşleştiren Hegel, tarihsel sürecin rastlantıya bırakılmamış olduğu görüşünü tarih felsefesinin ana 

motifi yapmıştır. Her şeyin içinde yaşayan  ve her şeyin onda yaşadığı Geist’ın kendisini kendi olarak 

tanımak için giriştiği diyalektik süreçte tarih, bir aşamadan diğer aşamaya geçer. Bu geçişler veya uğraklar 

aşkın bir bilincin tarihi yönlendirmesidir. Geist’ın kendi bilincine varmak için dünya haline gelmesinde bir 

iç zorunluluk vardır. İşte bu nedenden dolayı Hegel’de tarih hiçbir rastlantısal öğeyi içermez. 

“Rastlantısallık dış zorunlulukla aynı şeydir, dış koşullardan başka bir şey olmayan nedenlere geri 

gitmedir (Hegel, 1991: 32). Tarihi, tarih üstü Tanrısal Geist’in yasalarıyla determine eden Hegel, bu 

yasaları zorunlulukla özdeşleştirdi. Determinist tarih yorumunda ise rastlantıya hiç yer vermedi. 

 Determinizm-indeterminizm karşıtlığını rastlantısal olanı zorunlu olana indirgeyerek çözen Hegel 

gibi Marks’da tarihi belirlenimci yasalarla açıklama yoluna gitti. Marks “toplumsal hareketi, yalnızca 

insan iradesinden, bilincinden ve düşüncesinden bağımsız olmakla kalmayan, tersine onların iradesini, 

bilincini ve düşüncesini belirleyen yasaların yönettiği bir doğal tarihsel süreç olarak ele aldı” (Marks, 

1996:26). Fakat o, tarihsel gelişim yasasını insan bilincinden bağımsız tinsel bir töz olarak değil, temelini 

insanlar arasındaki üretim ilişkilerinde bulan iktisadi yasalar ile açıkladı.  

Marks’a göre insan etkinliği ve eylemleri tarihin özünü oluşturur.İlk tarihsel eylem insanların 

kendi üretim araçlarını üretmesiyle başlamıştır. Bireyler arası ilişkiler Marks’da  “üretim tarafından 

koşullandırılır” (Marks-Engels, 1976: 21). İlk tarihsel eylem üretim olduğu için toplumsal hayatı 

belirleyen ilke üretim biçimleri ve üretim ilişkileridir.  Kendi içinde farklılaşmış bir süreç olan tarihte, 
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doğadan farklı olarak  “oluşturulmuş” bir süreç söz konusudur. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri 

yaparlar. Bu şu demektir: Doğada kör bir determinizm varken, tarihte insanın bilinçli bir kavrayışla ortaya 

koyduğu hedefler ve bu hedeflere yönelik insan eylemleri vardır. “Maddi üretimlerini ve karşılıklı maddi 

ilişkilerini geliştiren insanlar, kendilerine özgü olan bu gerçek ile birlikte hem düşüncelerini hem de 

düşüncelerinin ürünlerini değiştirirler” (Marks-Engels, 1976: 26). Marks’a göre insanların iradesi dışında 

diyalektik olarak gelişen ekonomik yaşamın genel yasaları nesnel bir nitelik taşır. Bununla birlikte Marks, 

rastlantısal olanın nesnel gerçekliğini de kabul eder. Bir olayı yönlendiren rastlantılar ne kadar çok olursa 

olsun, rastlantısal olanı da yönlendiren objektif yasalar vardır. Bu nedenle tarihsel süreçte rastlantısal 

olanla zorunlu olan karşıtlığı, aslında birbirini içeren ve diyalektik bağımlılık içinde birbirine dönüşen 

karşıtlıklardır.  

 Marks’dan sonra determinist geleneği sürdüren Comte zamanına özgü doğa bilimlerine duyulan 

güvenle tarihe yöneldi ve pozitivist tarih felsefesini başlattı. “Pozitivizm” düşüncesini  kendisine borçlu 

olduğumuz Comte, doğa bilimlerine benzeyen, doğa bilimlerindeki gibi yasalar koyabilen bir tarih ve 

toplumbilimi kurma amacını güttü. Bu amaçla Comte, tarihi de doğabilimleri gibi kesin genellik içeren 

nesnel bir bilgi alanı olarak konumlandırmak istedi ve koymuş olduğu doğabilimsel yöntemi 

toplumbilimlerine ve tarihe uyguladı. Comte birbirine yabancı olarak düşünülen türlerin aslında yavaş ama 

sürekli doğal bir gelişimin halkaları olduğu Darwinci düşünceyi benimseyerek tarihsel süreçte toplumların 

da az gelişmiş bir durumdan gelişmiş bir duruma doğru evrildiğini düşündü. Bütün kültürlerin zorunlu 

olarak içinden geçeceği tek biçimli bir aşamalar dizisi önerdi. Comte uygarlıkların nesnel bir yasaya 

uygun olarak teolojik, metafizik ve bilimsel aşamalardan geçerek geliştiğini, uygarlıklar için öngördüğü 

evrimin üç aşamasının da zorunlu olarak birbirini izlediğini ve bu aşamalardan hiç birisinin 

atlanamayacağını, geriye doğru bir adımın da atılamayacağını belirtti (Leuschner, 1968:274-276). Böylece 

tarihi determine eden zorunlu gelişim yasasını  doğa bilimlerinin determinist yasalarıyla anoloji kurarak 

açıklamış oldu. Comte’un tarihsel gelişim yasasını doğa bilimlerine uygun kılma çabasında, Darwin’in 

evrim teorisi yanında daha önce Newton mekaniğince ortaya konan ve Laplace’ın evrensel determinizm 

kuramıyla pekiştirilen klasik fiziğin belirlenimci evren tablosu da önemli rol oynadı.  

 Daha çok doğa bilimlerinde kullanılan bir kavram olan determinizm, önce de belirtildiği gibi 

doğada meydana gelen herhangi bir olayın neden-sonuç ilişkisine zorunlu bağlanmasıdır. Doğa 

olaylarında, bu olaylara doğa yasaları dışında müdahale eden bir irade olmadığı için belli koşullarda  aynı 

olaylar aynı sonucu verir. Bu sonuç, tarihi de içine alan toplumla uğraşan bilimler için söylenemez. Çünkü 

tarihsel süreç içinde insanlar bilinçli olarak kendi etkinliklerini gösterme özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla 

doğa olaylarının tam tersine tarihsel olaylar, insanların  iradeleriyle beklenilenin tam aksine de 

gerçekleşebilir. Tarih alanında doğadaki gibi belirli koşullar altında oluşan olaylar aynı sonucu 

doğurmazlar. Çünkü aynı koşullarda yetişmiş insanların bir ve aynı olaya verecekleri tepkiler farklı 
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olacaktır. Bu temel değişken nedeniyle tarihteki olaylara doğadaki gibi tam bir determinizm uygulanamaz. 

Ayrıca tarihteki olaylara doğadaki gibi bir determinizmi uygulayabilmek için bu olayları da maddi 

durumlardaki gibi açık bir şekilde incelememiz gerekir ki, alanı itibariyle tarihte bu da olanaklı değildir. 

Çünkü tarihte tarihçinin yapacağı yorum subjektivizm sınırları içinde kalmasa bile, değer yargılarına 

bağlıdır. Olay bağlantılarını kurarken tanıdığı öncelikler, biçtiği değerlerden soyutlanamaz. Tarihçi olgular 

yığını karşısında kendi ilgi alanına girenleri seçer ve onları neden-sonuç ilişkisine göre yeniden kurar. 

Tarihçinin yapmış olduğu neden-sonuç sıralaması her an bir başka tarihçinin ilgi ve yorumuna göre 

değiştirilip bozulabilir. Burada “tarihçinin yorumu ön plandadır” (Carr, 1991:!9). Bu yoruma göre 

nedenler önem kazanır veya kaybeder. Öyleyse tarihte her neden-sonuç ilişkisi her an başka bir neden-

sonuç ilişkisiyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu bağlamda şöyle bir soru yöneltilebilir: Tarihte 

her şey hareket eden bir süreç içindeyse, nasıl bir neden-sonuç ilişkisi kurulabilir ve tarihe nasıl bir anlam 

verebiliriz? 

 “Bir şeyi geçmişi ve geleceği açısından inceleme” sonucunda hiçbir zaman tarihte “bu şunun kesin 

sonucudur veya nedenidir” şeklinde bir yargıya varamayız. Bir tarihsel olayın geçmişini ve sonrasını ve o 

zamana göre geleceğini incelerken elbette nedensel bağlar kurulur, ama olayın tekliği nedeniyle deneysel 

olarak kanıtlanmış bir kesinlik öne sürülemez. Ayrıca tarihte rastlantısallık olarak nitelendirebileceğimiz 

sonsuz bir alt nedenler ve sonuçlar zinciri vardır. Bu bakımdan tarihsel “geçmiş” ile “gelecek” arasında 

birebir neden-sonuç halkası değil, çok etkenli geçişler olabilir. Bu karmaşık yapılar tarihçi tarafından 

sonra çözümlenebilir. Bu nedenle tarihte  a posteriori’likten kalkılarak a priori’liğe ulaşma çabası 

baskındır. Bunun en iyi örneğini “şimdi”den geçmişe baktığımızda görürüz. Genelde “şimdi”den geçmişe 

baktığımızda olgular arasında, geçmişten “şimdi”ye kesin bir neden-sonuç  zincirlenişi olmadığı halde, 

kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmaya yatkınızdır. Halbuki “şimdi”den “geleceğe” baktığımızda aynı 

kesin tavrı gösteremiyoruz. Çünkü gelecekteki olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkileri bir olasılık ağı 

olarak karşımıza çıkıyor. 

 Görüldüğü gibi, tarihte doğa bilimlerindeki gibi bir determinizmi varsaymak mümkün değildir. 

Fakat determinizmin işlevini tamamen yok sayıp indeterminizmi tarihe yerleştirmemiz de olası değildir. 

Tarihte pozitif bilimlere uygun yasalar beklemek bir genelleme hatasına düşüldüğünü gösterirken, insan 

eylemlerini yalnızca rastlantıya bırakmak, bir takım nesnel olguları yadsımaktan başka bir şeye yaramaz. 

Bu nedenle ister doğa bilimlerinde ister toplum bilimlerinde olsun nedensellik dışlanamaz. Böyle bir 

anlayış bilinmeyen nedenlerin varlığını reddetmez. Oysa determinizm, eksiksiz bir nedensellik ister. 

Eskilerin “doğada boşluk yoktur”demesi gibi (oysa fizik bilimine göre var) determinizm de tarihte boşluğu 

korkunç bulur (horror vacui). Sonuç olarak, insani eylem ve yapıp etmelerin dışında tarih üstü bir yasa, 

bilinç veya kavram yoktur. Tarihte determinizm, her çağa damgasını vurmuş olan insansın eylem, düşünce 

ve hedefleridir. Bunlar içinde bulundukları tarihsel çağı ya da dönemi determine ederler. Öyleyse 
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yazımızın başındaki temel sorumuza yeniden geri dönebiliriz. Tarihte determinizm-indeterminizm 

karşıtlığı bir antinomi karakteri taşıyor mu?  

 

3. Sonuç yerine 

Bir karşıtlığın antinomi özelliği taşıması için, savların eşit güçte olması ve sorunun çözüme 

ulaşamaması gerekir. Determinizm-indeterminizm karşıtlığının antinomi karakteri var mıdır? Varsa, 

senteze ulaşılamayacak, kavram çatışkısı süre gidecektir. Yoksa, çözüm için çeşitli şıklar ortaya 

çıkacaktır. Bunlar: 

a. Karşıt savlardan birisi diğerini bütünüyle ortadan kaldırır. 

b. Bir sav diğerini belli ölçüde içine alır.  

Eğer (a) geçerliyse, bu kez de: 

a.1. Tarih felsefesi, tarihsel olayların tüm değişkenliği içinden geçen değişmez nedensel ilkelerin 

ya da determinist ilkelerin  açıklanışıyla uğraşacak ya da, 

a.2. Tarih felsefesi, tarhsel olayların a posteriori’liğini ve tekliğini kabul ederek bağlayıcı ilkeler 

aramayacak, tarihsel dönemleri anlam öbeklerine ayırmakla yetinecek ve genel sonuçlar çıkarmadan 

karşılaştırmalar yapmanın ötesinde bir uğraşıya girmeyecektir.  

Eğer (b) geçerliyse, o zaman; 

b.1. Determinizm başat olacak, indeterminizm de “izm” özelliğini yitirerek bazı nedenselliklere 

serpişmiş sınırlı bir öğe olacaktır. Ya da,  

b.2. İndeterminizm başat olacak, determinizm ise “izm” özelliğini yitirerek hiçbir a priori’lik 

taşımayan ve olaylar arasında dışsal ve en görünürdeki empirik bağlara işaret eden zayıf bir nedensellik 

olarak kalacaktır. 

Bu çözümlemeyle karşıtlığa ışık tutmaya çalıştım. Şimdi ya antinomiyi olduğu gibi kabul etmek 

ve çözümsüzlüğü tarihten örneklerle göstermeye çalışarak bir sentezin olamayacağını söylemek ya da 

belirttiğim dört seçenekten birini sav olarak öne sürmek zorundayız. 

Tarih felsefesi yani felsefi tarih anlayışı, başlangıçları Kant’ta görülebilen Alman İdealizmiyle de 

doruğa ulaşan, bizim (a) şıkkıyla belirttiğimiz tutumu benimsemişti. Öyle ki, bir tarik felsefesi olacaksa, o 

ancak a priori olabilirdi. Kant bu a priori’liğe “Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih 

Düşüncesi” yazısında  özellikle “doğanın insan için gizli planı” (Kant,1984:120) demişti. Kant sadece a 

priori bir tarih felsefesi olanağından söz etmişti. Bu Salt Aklın Eleştirisi’ndeki ve Prologemena’daki, 

bilimlerin ve metafiziğin olanağını araştıran sorular gibiydi. Fichte ve Schelling objeyi (gerçek tarihi) 

içine alan bir tarihsel özne anlayışı geliştirdiler. Bu aşkınsal özne nesneyi içine almakla kalmıyor, onu 

meydana getiriyordu. Hegel bu sistemi tamamladı ve sonunda tinsel a priori’nin bütün empirik öğeleri 

içine aldığı ve anlamlandırdığı bir Geist determinizmi kurdu (yukarıdan aşağıya determinizm). Bu benim 
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b1 ve b2 şıklarında belirttiğim kısmi içerme değildir. Çünkü empirik tarih Hegel’de, kendisini aşan ide ile 

bütünüyle örtüşmek zorundaydı. Bu nedenle Hegel totalitarizme yol açtığı gerekçesiyle çağımızda ağır 

eleştirilere uğramıştır. Bu eleştirilerin aşırılığı ve haksızlığı sonradan gösterildi.  

Alman İdealizminin savlarının metafizik bir hareket noktasının sonucu olduğu ve böyle bir 

tutumla başka bir sonuca varılamayacağı bellidir. Fakat tarihsel gerçekliği, gerçekliğin önünden giden ve 

onu ardından çeken bir düşünce sistemine bağlamanın ve uygulamanın –akla ne kadar hoş ve çekici gelse 

de- tek yanlı kalması ve eleştiri karşısında çözülüşü, felsefi tarihe karşı tepkileri arttırdı. Tarih biliminin 

kendisi ve gelişen sosyoloji, tarih felsefesiyle bağlarını gevşettiler. Bu tutum sert tepki olarak (a) şıkkında 

belirttiğim, indeterminizmin determinizmi ortadan kaldırması, ılımlı tepki olarak da (b2)’de belirttiğim 

indeterminizmin başatlığı savlarıyla kendini gösterdi. Günümüzde yöntem olarak daha çok (b2) 

işlenmektedir. Marksizmin materyalist tarihsel determinizmi dahi bir şablon olmaktan çıkarak yeni 

diyalektik açılımlar aramaktadır. Bu makalenin temel savı, rastlantıyı başat kategori olarak almayan, fakat 

geleceği kesin determinist bir öngörüye dayandırmayan, iki tür sürecin kesiştiği bir alan olarak tarihe 

bakmanın gerektiğidir. Yukarıdaki dört seçenekten özgürlüğe en çok ama gene de sınırlı pay veren (b2) 

seçeneğinin yanındayız. 
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