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"Tarihçinin ahlâklı olması, 
tarihin ahlâklı olmasına yansır."

Ahmet Taşağıl
 
 
Tarihçinin ve tarih biliminin ahlâkı üzerine konuşacağız. Size göre tarih bir disiplin midir? 
Yoksa bir bilim midir? Tarih disiplininin ya da biliminin ahlâkî değeri hakkında ne söylemek 
istersiniz? 

 Tarih, “insanlar nasıl yaşardı?” sorusunu sorup bunun cevabını aramak üzerine 
kurulu bir disiplindir. Bu genel hatlarıyla ilimdir. Bilim diyenler de var. Ben daha çok ilim 
denmesi tara�arıyım. Benim görüşüm tarihin bir ilim olduğu yönündedir. Bu geniş soru, ana 
hatlarıyla söylüyorum; insanlık var olduğu zamandan i�baren günümüze kadar sorulmuştur. 
Gelecekte de sorulacak�r. Burada “insanlar nasıl yaşardı?” sorusunu da sormak lazım. “Nasıl 
yaşıyor?” sorusuna antropologlar, sosyologlar cevap vermeli. Tarih felsefesi ya da genel 
olarak felsefe, bütün beşeriyetle, âlemle ve dünya ile ilgili olduğu için böyle düşünmek 
gerekiyor. Bizler onun kararını veremeyiz ancak insanların yapmış olduğu psiko-fizik 
hareketler tarihin malzemesi olabilir. Bu konuda bir sınırlama yapmak da mümkün değildir. 
Bize göre önemsiz olan bir şey başkalarına göre önemli olabilir. Bu durumda “insanlar nasıl 
yaşardı?” sorusunu sorup bunu disipline ederek açıklamak, günümüze kadar gelmek, daha 
doğru olur. Genelde insanlık tarihinden ve dünya tarihinden söz ediyoruz. Ama bak�ğımız 
zaman bunun içerisinde parça parça toplulukların, toplumların, kavimlerin ve milletlerin 
tarihinden de tabii ki söz ediyoruz. 

 Burada tarihçi ahlâkı derken en başta şu akla gelmeli: Bilgilerin doğru aktarılması. 
Şu soruyu sormalıyız: “Tarihçi ne yapar?” Tarihçinin görevinin üç aşamalı olduğunu 
düşünüyorum. Birinci aşamada tarihçi, ana kaynağa, orijinal kaynağa ulaşır, onu anlar. İkinci 
aşamada, orijinal kaynaktan doğru bilgi üre�r. Üçüncü aşamada da doğru bilgiden doğru 
çıkarım veya sonuç ortaya koyar ama özünde -teknik olarak- bu konuya açıklık ge�rmek 
gerekir. Bu süreç içerisinde yürütülen bütün tarih telakkileri aslında insanlığın serüveni 
gibidir. Pozi�vist, materyalist veya diğer bütün tarih düşünceleri (pragma�st veya hikayeci), 
kendi insanlık tarihinin akışı içerisinde değerlendirilmelidir. Tarih ahlâkı bunu gerek�rir. 
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siyase�n önemli bir malzemesidir, belki de temelidir. Tarih; siyasetçilerin, siyaset bilimcilerin, 
siyasi kişiliklerin ve devlet yöne�cilerinin her dönemde sıklıkla başvurduğu bir alan olduğu 
için dönemlere göre değişiklik gösterebilir veya bu kişilerin kendi bakış açılarının bir 
yansıması olarak da düşünülebilir. Ancak akademik, bilimsel ve ilmi tarihçilik anlamında 
disipliner açıdan bak�ğımızda belirtmiş olduğum üç aşama; doğru kaynağa ulaşma, doğru 
kaynaktan doğru bilgi üretme ve doğru çıkarımda bulunma süreci bir tarihçinin muhakkak 
takip etmek zorunda olduğu bir süreç�r. Bence gerçek tarih ahlâkı da budur. Doğru bilgi, 
doğru yorum yapabilmek. Bunun üzerine diğer konular inşa edilebilir diye düşünüyorum.

Tarihin ahlâkını konuşmak, tarihçinin ahlâkını konuşmak mıdır? Pra�k olarak biz tarihin 
ahlâkını konuştuğumuz zaman tarihçinin ahlâkını mı konuşmuş oluyoruz?

 Kesinlikle öyle, tarihin ahlâkı tarihçinin ahlâkı ile bağlan�lıdır. Çünkü bütün insanlık 
tarihine bak�ğımız zaman tarihçilerin ortaya koyduğu temel mesele budur. Zaten yaşanan 
yaşanmış�r. Mila�an önce üç binli yılları ele alalım, bu dönemde, şafağın sökmesi, tan 
yerinin ağarması gibi, insanlık tarihi aydınlanmaya başlar. “Nerede?” Orta Doğu’da, Çin’de, 
Hindistan’da, Orta Asya’da, Sibirya’da vs. dünyanın değişik bölgelerinde… Bu bir yaşanmışlık-
�r. Bu yaşanmışlığı doğru bir şekilde anlayıp topluma aktarmak ise tarihçilik�r. Tarihçinin de 
dolayısıyla ahlâklı olması gerekmektedir. Tarihçi, doğruya sadık kalmak şar�yla yaşanmışlığı 
aktarabiliyorsa, gerçek tarih ahlâkı budur. Tarihçinin ahlâklı olması duruma da yansır. Türk 
dünyasının başına örülen Ermeni meselesi üzerinden hareket edersek, -eski Türk tarihiyle 
ilgili bunun başka örneklerini de verebilirim- Arnold Toynbee’nin yazmış olduğu Blue Book, 
-savaş propaganda kitabı- ve Amerikan Büyükelçisi Morgenthau’nun raporları bu duruma 
örnek teşkil etmektedir. Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır. Yoksa önce 
tarihin ahlâklı olup olmadığını sorgulamak çok doğru olmaz. Tarih bir yaşanmışlık�r. Olaylar 
olmuştur zaten, ancak tarihçi ahlâklı olursa olayları doğru bir şekilde yansı�r. Ermeni mesele-
si örneğini verdiğim gibi yakın zaman içerisinde, 1990’lı yılların başında -belki o da ar�k tarih 
oldu-, Azerbaycan-Karabağ olayları sırasında Ermenilerin Azerbaycan askerlerine ait ünifor-
maları giyerek iki kesik kafayı ellerine alıp, Interna�onal Herald Tribune gibi dünyanın her 
tara�na servis edilen gazetede yayınlanan fotoğraflarla yaratmak istedikleri algılar gibi çok 
sayıda örnekler mevcu�ur. Bu örnekler şimdilik aklıma gelenler, çok daha fazlası var. Çin 
kaynaklarında da Eski Türklerin ahlâkının sorgulandığı örnekler vardır. Mesela Çin kaynakları-
na göre; Çin İmparatoru Tanrının oğludur, Tianzı’dır. Dolayısıyla dünyada yaşayan bütün 
insanlar ona bağlı olmak zorundadır. Çin kaynakları bu minvalde ifadeler ile doludur. Bu 
konsep� bilmezseniz Çin kaynaklarını da anlayamazsınız. Onlar gibi düşünmeniz gerekmek-
tedir. Bu Avrupa tarihi için de söz konusudur. A�la örneğine bak�ğımız zaman Kuzey Avrupa 
destanları A�la’yı iyiliksever, babacan biri olarak tanımlar; ama La�n kaynakları, Ba� Roma 
ve Doğu Roma dünyası A�la’yı kötü, barbar ve vahşi bir insan olarak tanımlar ki bundan 
dolayı 1.500 yıl A�la hakkında genelde olumsuz şeyler söylenmiş�r. Bizim gördüğümüz 
kadarıyla bu imajı oluşturan tarihçilerdir. Dolayısıyla tarihçilerin ahlâkı, tarihin ahlâkı gibidir. 
Aksi takdirde zaten yaşanan yaşanmış�r. Bu durumu farklı şekilde sorgulamak gerekmekte-
dir. 
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Tarihçilerin ahlâklı olmasını konuştuk ama sizin vermiş olduğunuz örneklerden yola 
çıkarak, biz belgelerin ya da vesikaların doğruluğuna ne kadar güvenebiliriz? Güvenilirliği-
ni ne kadar sorgulayabiliriz? 

 Tarihçinin yapması gereken gerçek görev, doğruyu açığa çıkarmak�r. Tarihçi belgelerin 
doğruluğunu gerek çapraz okumalarla gerek diğer kaynaklarla karşılaş�rma sure�yle ortaya 
koymalıdır. Tarih ahlâkı bence sorduğunuz bu sorunun içerisinde ya�yor. Size bir olay 
anlatayım ve konuya oradan devam edelim: 698 yılında Kapgan Kağan, kuzeyba� Çin’in 
neredeyse tamamını işgal etmiş�r. Bu işgal ile hedefine ulaşmış�r çünkü bütün Çin’i ele 
geçirmek gibi bir niye� yoktur. Ha�a üzerine gönderilen 18 tane büyük Çin ordusunu da 
mağlup etmiş�r. Ancak günümüzde bu olay kaynaklarda şöyle geçmektedir: “Kapgan Kağan 
daha sonra Çin imparatoruna mektup yazarak barış yapmak istemiş�r”. Olay ba� dillerine bu 
şekilde tercüme edilmiş�r. Normal olarak bak�ğınız zaman, dünyanın neresinde galip gelen 
bir komutan mağlup e�ği bir komutana teslim olur? Burada tarihçinin man�ğı, kişiliği ve 
mukayesesi ortaya çıkmıyor mu? Bu örnek çok çarpıcı bir örnek�r. Sonradan incelediğimiz 
zaman kullanılan o kelimenin anlamı aslında “kifik olmak”, “cihan” kelimesidir. Bu kelimenin 
eski Çince sözlükte on al� tane daha anlamı vardır. Gerçek anlamda tarihçilik yapmak, her 
yönüyle çok ahlâklı olmayı gerek�rir. On al� tane anlam içerisinde anlamlardan biri de 
“mü�efik olmak, barış yapmak” şeklindedir. Ancak burada tarih yazıcılığını ve olayların nasıl 
yazıldığını çok iyi bilmek gerekmektedir. Diğer tara�an da aynı şekilde man�k yürütme ve iç 
okuma -iç tenkit, dış tenkit- dediğimiz yöntemleri bilmek gerekmektedir. İncelediğiniz 
belgeyi yazan kişi hangi şartlarda ve hangi amaçla bu sa�rları yazmış�r? Belgeleri kaleme 
alan kişinin siyasi ve dini durumu, kişisel ve toplumdaki sosyal konumu gibi etkenler çok 
önemlidir. Burada başka bir örnek daha vermek is�yorum; mesela orta çağ tarihçilerinden 
biri olan İbn’ül Esir, çok muteber ve çok doğru olarak kabul edilir. Çünkü o sağlığında hiçbir 
devlet adamına yakın bir duruş sergilememiş�r. Herhangi bir avanta ya da maddi çıkar 
beklen�si yoktur. Dolayısıyla onun yazdıkları daha doğru olarak kabul edilir. Bence de 
doğrudur, böyle olmak lazım. Bir başka örnek olarak El- Cahız’ın Türklerin Faziletleri adlı bir 
eseri vardır. Bu eser, Türklerin İslamiyet’e girdiği ilk dönemlerde, Araplara Türkleri tanıtmak 
amacıyla yazılmış�r. Dolayısıyla El- Cahız eserinde Türkleri över, çünkü onun eseri Türklüğü 
övmek amacıyla yazılmış�r. Bunu bilmek gerekir. Bir eserin kimin tara�ndan hangi amaçla 
yazıldığını bilmek 20-21.yy tarihçisinin görevidir. Bir eser hangi maksatla yazılmışsa orada 
geçen bilgileri de ona göre değerlendirmek daha doğru olur. Bu, objek�fliğe doğru giden bir 
süreç�r. Bence bir tarihçi ne kadar objek�f olursa o kadar da ahlâklıdır. Objek�flik, eşi�r 
tarihçinin ahlâklılığı diyebilirim. 

Tarihçinin ahlâkî kaygılarının sınırı nedir? Bu bağlamda çıkar, fayda veya korku, endişeyle 
oluşturulmuş tarih çalışmalarını ahlâk kapsamında nasıl değerlendirebiliriz?

 Kesinlikle tarihçinin ahlâkî kaygılarının sınırları kendisiyle ilgilidir. Kendi psikolojik, 
sosyolojik, duygusal durumuyla bağlan�lıdır. O anki sosyo-fiziki, siyasi ve dini görüşleriyle 
bağlan�lıdır. Bu mesele özünde tarihçinin kendi kişiliğiyle bağlan�lı bir konudur. Tarihçi 
herhangi bir ideolojiye hizmet etmek için kalemini kullanıyorsa burada ahlâklı bir tarih 
yazımından bahsedilemez. Böyle bir durumda tarihçinin ahlâkı sorgulanmaya başlar. 
Herhangi bir kişiyi, mille� veya topluluğu övmek için tarih yazılıyorsa, o tarihçinin ahlâkından 
da söz edilemez. “Bütün Türkler kahramandır” diye bir tarih hipotezi ortaya koyup yazmak ve 

78

Ahlâk Dergisi



o sonuca ulaşmak doğru bir yaklaşım değildir. Kahraman olan Türkler de vardır, kahraman 
olmayan Türkler de vardır. Bu meseleyi başka bir şekilde sınıflandırmak mümkündür. 
Dolayısıyla bu mesele kişinin hem kendi iç dünyasıyla hem de dış bağlan�larıyla ilgili bir 
meseledir. Tarihçi kendi siyasi görüşleriyle veya bir mille�/topluluğu övmek için yola çıkıyor-
sa orada onun ahlâkından bahsedemeyiz. Mesela özellikle kendi çalışma alanımla ilgili aşırı 
abar�lı ifadelerin kullanıldığını sıklıkla fark ediyorum. Bir bilgi kirliliği yara�lıyor. Herkesi Türk 
yapmak, ya da Türkleri aşırı kahraman göstermek, diğer milletlere üstün göstermek gibi… Bu 
tabii ki doğru bir yaklaşım değil, böyle bir şeyin olması mümkün değil; ama bunu bilimsel 
olarak açıklayabilmek de lazım.  Türkiye’de ilk defa benim gündeme ge�rdiğim bir durum 
üzerinden ifade etmek is�yorum. Mesela tarih boyunca, bildiğimiz tarih paradigması 
içerisinde, her yüzyılda bir Orta Asya’dan Avrupa’ya doğru bir göç hareke� görüyoruz. Bu göç 
hareke�ni kahramanlıkla ya da Türklerin bütün dünyayı hâkimiye� al�na alma isteği ile 
açıklamak doğru değildir ki genelde öyle açıklanıyor. Peki ben nasıl açıklıyorum, ona gelelim. 
Ba� Kazakistan bozkırlarında bir hayvanın yiyebileceği ot türü yedidir. Doğu Avrupa’ya 
geç�ği zaman yiyebileceği ot türü ise iki bindir. Yani 285 buçuk kat fazla. Dolayısıyla bu, 
neden göç edildiğini açıklamak için yeterlidir. Bana sorarsanız ahlâklı duruş budur. Doğru 
bilginin peşinde olan bir tarihçi ideolojiye kapılmadan; hiçbir dini, siyasi veya kişisel menfaa� 
düşünmeden çalışmalıdır. Bu da ancak doğru bilgi ve doğru bilgiye sadık olma sayesinde 
gerçekleşebilir. 

Tarihçinin bir hipotezinin, bir varsayımının olması onun metodolojisini nasıl etkiler?

 Araş�rma öncelikle bir merakla başlar. Merak, zaman içerisinde hipoteze dönüşe-
bilir. Buna problema�k veya sorunsal da denmektedir. Sorunsal ya da problema�k olarak 
bakıldığında bir hipotezinizin olması faydalıdır. Ancak zaman içerisinde bu hipotezi doğru 
kılmak ve doğru göstermek için anla�nın içerisine duyguların karış�rılmaması gerekmekte-
dir. Araş�rmanın başında belirlenen problema�kten istenen sonuçlara ulaşılabileceği 
varsayımı hiçbir şekilde kesin ve garan� değildir, araş�rmaların ilerleyen aşamalarında 
değişebilir. Bu değişebilirliğin kabullenilmesi gerekmektedir. Bazen öyle bilgilere ulaşılabilir 
ki, başta ortaya a�lan hipotezler tamamen ortadan kalkabilir veya bambaşka yerlere 
ulaşabilir. Bunun için çok donanımlı tarihçilere ih�yaç var. Saha araş�rmalarında “nasıl 
yaşardı?” sorusunu sormak, akademik ve bilimsel olarak, hipotezi daha iyi anlayıp ortaya 
koymanın en sağlıklı yolu olduğu gibi sonuçların da mutlak verilere dayanması anlamına 
gelmektedir. Ancak bir makale veya kitap düzeyinde de olsa bir araş�rma yapılırken bütün 
mesele tarihçinin hipotezini ortaya koyarken sağlıklı düşünebilmesi, duygusal dünyası ve 
çevre ilişkileri bakımından kendisini soyutlayabilmesidir.

Tarihçinin gerçekten de anakronizmden sıyrılması mümkün müdür? Bugünden binlerce yıl 
öncesini bugünün şartlarından bağımsız bir şekilde görüp bilebilir miyiz?

 Dürüst olmak gerekirse binlerce yıl öncesini bugünün şatlarından bağımsız bir 
şekilde tam olarak bilemeyiz ancak bilmeye gayret etmeliyiz. Mesela, kaynaklarda Hunlar 
veya Hunların ataları hakkında çok az bilgi vardır. Ancak bu kaynaklarda hiçbir Türkçe ifade 
geçmemekte, sadece Çin kaynaklarında Türkçe olduğunu düşündüğümüz bazı kelimeler yer 
almaktadır. Dolayısıyla Hunları yüzde yüz bilmek imkânsızdır. 
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 Bu gibi engeller aslında hipotezlerin doğru sonuçlara ulaşmasını engellemektedir. 
Ayrıca problema�kleri çözmeyi de engellemektedir. Ben bu engeller karşısında her zaman 
çapraz okumayı, iki tara�an bakabilmeyi önemsiyorum. Dönemin şartlarına inip, o şartlarda 
değerlendirmek için başta söylemiş olduğum “nasıl yaşarlardı?” sorusunu aramak, sormak 
ve onun peşinden koşmak gerek�ği düşünmekteyim. Aksi halde 19. ve 20.yy’da herkes bir 
şey söylemiş de yeni söylenecek olan her şey tarih felsefesinde bir çeşni olarak kalacak�r. 
Ancak bu yaklaşım asla bir çözüm yolu değildir. Şunu açıkça kabul ediyorum, bir tarihçinin 
objek�f olması çok zordur. Bu durum Ba�lılar için de bizim için de geçerlidir. Tarihçi, tarihi 
olay örgülerini inceleyerek kaynaklar çerçevesinde ona bir biçim vermektedir. Ancak gen 
çalışmaları, kalın� bilimi, kalı�m bilimi, klimatoloji ve astroloji gibi yeni alanların katkılarıyla 
tarihçi belki daha objek�f değerlendirme yapabilme imkânı elde edecek�r. Tüm bu katkılara 
rağmen tarihçinin objek�f olması zor olsa da bu yönde gayret etmelidir.

 Bir meseleye Türkiye’deki bir tarihçinin bakışı farklı, Fransız veya Amerikan tarihçi-
nin bakışı ise daha farklı olabilir. Yabancı tarihçilerin bir kısmı Türklerin barbar olduğunu ve 
bir şekilde asla kültürü, medeniye� olamayacağını ifade ediyor. Bunun geleceğe yansıması 
önemlidir; çünkü devletlerin, karar vericilerin ve siyasilerin bakış açılarıyla tarihçilerin, toplu-
mun ve insanların bakış açıları farklı olabilmektedir. Dolayısıyla bu insani bir konu, beşerî bir 
noktadır. Herkes kendi zaviyesinden bakmaya gayret ediyor. Bu olabilir… Tarih sadece 
tarihçilerin elinde olan bir alan değildir. Mühendislik veya �p bilimi ile ilgili bir meselede 
sadece alanın uzmanları konuşurken tarih alanı ile ilgili bir meselede herkesin söyleyeceği bir 
söz vardır. Bu da yapısı i�bariyle doğaldır. Çünkü tarih bütün insanlığı kapsar. Ben farklı bakış 
açılarından dolayı ülkemizdeki tarihçileri eleş�rdiğim kadar ba�daki tarihçileri de eleş�riyo-
rum. Mesela, Avrupalılar Türklerin kendi alfabeleriyle oluşturduğu yazıların olabileceğini 
-Orhun Yazıtlarını- yüz yıl boyunca kabul edemedi. Avrupalıların bakış açısı, ahlâkı bunu 
gerek�rdi. Moğolistan’daki tarihi eserlerin %95’i Türklere ai�r. Bunları teker teker göstere-
bilirim size, neredeyse hepsini gördüm. Moğolistan’da arkeolojik çalışmalarla ilgili birçok 
sempozyuma ka�ldım. Türk adı bir iki bildiride ya geçiyor ya geçmiyor. Burada bunların 
dürüst olduğunu, ahlâklı olduğunu, tarihçi ahlâkına, arkeolog ahlâkına, bilim adamı ahlâkına 
sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Ba� siyase�, sömürgecilik siyase�nden çıkıp gelen 
araş�rmacılar tara�ndan ortaya konulmaktadır. Ruslarda da öyle, keza hep bir sap�rma 
mevcu�ur. Ruslarda Türkleri tecrit eden, olayların dışında tutan bir yaklaşım söz konusudur. 
Rus tarihçiler bu yaklaşımı Rus poli�kalarına hizmet etmek için kullanıyorlar. Burada tarih 
ahlâkından söz etmek mümkün müdür?  Elbe�e değildir. Çin’de de keza öyle… Burada kendi 
devletlerinin siyasi ideolojilerini ortaya koymaya yönelik yara�lmış ya da yara�lmak istenen 
bir tarih yazımı söz konusudur ve bu siyasi bir bakış açısıdır. “Nasıl yaşarlardı?” sorusunun 
cevabını doğru bir şekilde arayıp analiz etmek, gerçek akademik, disipliner çalışan tarihçile-
rin işidir. 

Mitolojiler, efsaneler, masallar hakkında bir tarihçi olarak ne düşünüyorsunuz? Bunlar 
bizlere kaynak olabilir mi? 

Kesinlikle! Mitoloji, efsane ve masalların Türk kültürünün çok önemli bir parçası olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle bizim gibi yazılı malzemesi az olan bir mille�n tarihi için bu me�nlerin 
çok  faydalı  olduğunu düşünüyorum. Ancak mitoloji, efsane ve  masalları  tamamen doğru 
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olarak kabul etmek de mümkün değildir. Benim inancım şöyle: Bizim iki çizgi halinde, 
başlangıçtan günümüze kadar gelen gerçek bir tarih dünyamız var. Bunun paralelinde bir de 
mitoloji dünyamız var. Oğuz Kağanlardan, Ergenekonlardan başlayıp Köroğlu’na, Kıbrıs 
destanına kadar gelen bir mitolojik dünya... Bunlar birbirine paralel olarak mevcudiyetlerini 
devam e�rmektedir. Genel olarak mitolojik dünya insanların daha fazla ilgisini çekerken 
siyasi tarih, -gerçek tarih- özünde kurudur. Dolayısıyla zenginliği mitoloji vermektedir; ancak 
buna da dikkat etmek gerekmektedir. Mitolojik me�nler tamamıyla doğru bilgileri ih�va 
eden me�nler değildir. Mesela, Göktürkler’i anlatan Çince bir mitoloji metninde şu ifadeler 
yer almaktadır: “Kurtla çocuk ilişki kurdu ve on tane çocuk doğurdu...”. Rasyonel bir bakış 
açısıyla bakıldığı takdirde kurtla çocuğun ilişki kurması ve bundan insanın doğması mümkün 
müdür? Elbe�e değildir. Buna benzer başka hikayeler de var. Mesela, “karga geliyor insanları 
besliyor”. Mümkün mü karganın insanı beslemesi? Elbe�e değildir. Oğuz destanında da şu 
ifadeler yer almaktadır: “On başlı ejderhayla savaşıldı, gökten inen ışıkların birinden çocuk 
doğdu, kırk gün annesinden süt emmeden yaşadı, kırk gün sonra; Müslüman olursan sütünü 
emerim, dedi…” Bu ifadeler doğru mudur? Tabi ki değil. Kendi içimizde bu farklılığa da 
varmamız gerekmektedir.
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