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Özet: Bu makalenin temel savı, bir bilimsel disiplin olarak tarih yazımında
halen devam eden tartışmalar irdelenmeksizin, askerî tarih alt disiplinine, bugünün
ve geleceğin ihtiyaçlarına ışık tutacak bir nitelik kazandırılamayacağıdır. Bu nedenle makalede, askerî tarih yazımının temel sorunları, tarih yazımındakileri de
kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Mesele sırasıyla; askeri tarih felsefesi, askerî tarihin bir sosyal bilim olarak tarih içindeki konumu, askerî bilimler disiplini içindeki
yeri, tarih yazımının temel sorunları ve bu sorunlardan askerî tarih felsefesine aktarılanlar ana başlıkları altında incelenmiştir. Bu incelemeyi kuramsal bir temel
üzerine inşa etmek maksadıyla geliştirilen model çerçevesinde, askerî tarihin temel
sorunları tahlil edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, tarih yazımına ilişkin olarak geliştirilen kuramların tek başlarına, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir askerî tarih yazımına katkı sağlayamadığı, askerî tarih felsefesi
üzerindeki tartışmalar belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmadan bu dalın gelişemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: askerî tarih, askerî tarih felsefesi, harp tarihi, tarih felsefesi.
Basic Problems Dealing With Philosophy of Military History
Abstract: The basic thesis of this article is that unless the ongoing debates on
the history as a scientific discipline scrutinised, military history sub-discipline cannot reach to a quality to meet today’s and tomorrow’s expectations. Thus the basic
issues of military history are examined as covering the ones of the history as well.
The issue is examined under the following titles in sequence; philosophy of military history, the relevance of military history in history as a social science, and its
location in military sciences discipline, basic issues of history and the problems
interpreted of transferred to military history. The basic issues of military history
is analysed, within the framework of the model developed to construct the article
on a theoretical basis. At the end of the survey, we reached the conclusion that
any of theories for history cannot help the military history which will meet today’s
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and tomorrow’s requirements, on their own and unless the debates on philosophy
of military history reaches to a maturity this branch cannot develop.
Key Words: military history, philosophy of military history, history of wars,
philosophy of history.

1. Giriş: Askerî Tarih Felsefesi
Felsefe, kendisini sorgulayan biricik düşünsel etkinliktir; düşüncenin var olanla
kurduğu bir ilişkidir (Çotuksöken, 2000: 9). Her felsefi söylem öncelikle var olanı,
incelenen alanı, eşyayı var yapanın “ne olduğu”nu ortaya koyar (Çotuksöken,
2000: 16).1 Buna ilave olarak felsefi yaklaşım, bu var olanın çeşitli düzlemlerdeki
diğer olgular ile olan etkileşimini araştırır. Bu arayış neticesinde, felsefenin ön kabulleri ile öznel gerçeklikler arasındaki tutarlılık, her akıl için kabul edilebilir bir
nesnellik (objektivite) yaratır. Esasen, felsefe fiziksel var olandan hareketle, zihinsel
var olanı araştırır; bu var oluş ilgili disiplinin içeriğini oluşturur. Benzer şekilde,
bu makalede kullanılan “felsefe” sözcüğü de askerî tarih yazımından beklenen maksatların sağlanması ve istenen sonuçların elde edilmesinde nasıl bir anlayışın benimsenmesi gerektiği ana fikrini ifade eder.
2. Askerî Tarihin Tarih Yazımı İçindeki Konumu
İnsanlık tarihinden savaşları ve kuvvet kullanmaya ilişkin hatıratı çıkardığımızda geriye çok az şey kalır.2 Bu nedenle, bir bilimsel/felsefi disiplin olarak askerî
tarihi, genel tarihten bağımsız olarak konumlandırmak olanaklı değildir. Özgün
bir disiplin olarak askerî tarih yazımından söz edebilmek için “tarihin
savaşları”ndan “savaşların tarihi”ne açılan kapıyı aralamak gerekir. Askerî tarih disiplinine ait birikimin, süreç içerisindeki oluşumunda (epistemoloji) karşımıza
çıkan bu tanımlama sorunu, esasen bu disiplinin var oluşundan (ontoloji) da kaynaklanmaktadır. Bu fıtrat sorunu, harp kavramının siyasetten ayrılamaz niteliğinde
yatmaktadır. Nitekim, Carl von Clausewitz’in “Harp Üzerine (Vom Krieg)” adlı
eserinde (1993: 99); harbi, politikanın başka vasıtalar kullanarak devamı sayan ve
bugün de geçerliliğini koruyan tanımlaması, bu temel sorunu ortaya koymaktadır.
Tarihe ilişkin bilginin doğasını ve oluşumunu sağlayan bu yapı, askerî tarihin, tarihin ayrılmaz bir parçası olmasından kaynaklanır. Bu yapısal durum, askerî tarih
disiplininin tarih bilimi felsefesinin maruz kaldığı bütün sorunları içereceği anlamına gelir. Özetle, askerî tarih alanını; genel, siyasi, ulusal vb. tarih yazımından
1

Bir hakikat arayışı olan felsefe, görünen şeyi değil o “şeyi” var yapan zihinsel kavramı gerçekte var olan sayar. Platon buna
“idea” adını verir ve bu terim, (ruh tarafından) görülebilen (öz) biçimidir (Folschield, 2005: 16).

2

3400 yılı aşkın yazılı tarih boyunca 28 yılı savaşsız geçmiştir (Çimen ve Göğebakan, 2007: 9). 1945’den bu yana 50’den
fazla savaş yaşayan dünya, Stockholm’deki Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsünün verilerine göre, sadece 1997-2006
döneminde ortalama 21 savaşa tanık olmuştur (SIPRI, 2007: 80).
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belirli parametrelerle kesin bir şekilde ayırarak özgün bir disiplin olarak tanımlamak olanaklı değildir. Askerî tarih ile tarih arasındaki yapısal ayrılamazlığa karşın,
bu her iki olgunun araştırma alanları, amaçları, nedenleri, inceleme birimleri ve
düzeyleri ile ulaşılan sonuçlar bakımından belirli alanlarda da olsa ayrıştığı görülür.
O halde askerî tarihi, tarihin “ayrılamaz fakat ayrı” bir bölümü olarak konumlandırmak gerekir.
Askerî tarihin tarih içindeki konumuna ilişkin olarak, Prof.Dr. Şerafettin
Turan’ın görüşü ise, bu alt disiplinin özel tarihin bir çeşidi olduğu yönündedir
(1983: 22). Bu yaklaşım, “genel” ve “özel” tarih sınıflandırmasına dayanır. Buna
göre, daha çok siyasi gelişimi konu alan tarih, “genel tarih”; daha çok sanat, edebiyat, gezi, ekonomi ve kültür gibi belirgin alanları kapsayan tarih ise “özel tarih”
olarak kabul edilir. Genel bir tarif vermenin dışında, bu konumlandırmanın, askerî
tarih yazımının felsefesinin nasıl olması gerektiği, ne şekilde tanımlanabileceği
başta olmak üzere, askerî tarihin; “Ne?”, “Neden?” ve “Nasıl?” larına ilişkin soruları
cevaplamaya olan katkısı son derece kısıtlıdır. Bu savımızı destekleyen birinci
husus, özel tarihin genel tarihin hiyerarşik bir alt katmanı olmadığıdır. İkinci
husus, yukarıda da belirtildiği üzere askerî tarihin genel tarihin ayrılamaz bir parçası olduğudur. Üçüncü husus, askerî tarihin özel tarihin pek çok çeşidinden beslendiğidir (Hünoğlu, 1983: 47). O halde, askerî tarihin bir özel tarih dalı
olduğunu kabul etmekle birlikte, bu tanımlamanın, kavramın içinin doldurulması
için yeterli veriyi sağlamadığını belirtmek gerekmektedir.
3. Harp tarihi ve askerî tarih ayrımı var mı?
Kavramsal olarak askerî tarih, harp tarihini de içermektedir. Türk tarih yazımında, “harp tarihi” ve “askerî tarih” gibi iki farklı terimin aynı kavramı tanımlamakta kullanıldığı görülmektedir. Bu terimlerin kaynağına ilişkin olarak, harp
tarihinin ilk kavram olduğunu, XX. yüzyıldan itibaren harbin topyekûnleşmesi
(Görgülü, 1990: 9) ve askeri disiplinin çeşitlilik kazanmasıyla askerî tarih kavramının, harp tarihi teriminin yerini aldığını ileri süren görüşler bulunmaktadır
(Aktar, 1983: 2).
Türk tarih yazımında, her iki kavramın kaynağı ve kullanıldığı alanlar farklıdır.
Harp tarihi terimi, Harp Akademileri ve Harp Okulu kaynaklı olup, doğrudan
doğruya harp olgusunu kapsamaktadır. Buna göre harp tarihi, 1946 basımlı,
“Tarih İlmi ve Harp Tarihine Giriş” adlı dokümanda: “Devletler arasında cereyan
eden harplerin nedenlerini, tarafların ulusal ve özellikle askerî güçlerini, ağırlıklı olarak da harp içinde yapılan muharebeleri ve bunların daha çok askerî sonuçlarını kendisine konu edinmiş bir tarih dalıdır.” (Aktar: 2; Perk, 1946: 75) şeklinde
tanımlanmıştır. Benzer şekilde Kur.Alb. Orhan Ergüder’in 1959 tarih ve Kara
Harp Okulu basımlı, “Harb Tarihi” kitabında da (s. 6-8) kavramın çerçevesi aynı
şekilde çizilmiştir. Görüldüğü üzere bu tanımlarda harp tarihi, doğrudan muha21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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rebelerle sınırlı bir alt disiplin olarak görülmemiştir. Buna karşın söz konusu dokümanlarda yapılan harp tarihi tanımın, bugün kabul ettiğimiz kapsamıyla askerî
tarihin bütün alanlarını kapsadığını söylemek de mümkün değildir. Bu tanımlama
esasen askerî tarih kavramının harp tarihi terimini de içererek onun yerini aldığına
işaret etmektedir.
Diğer taraftan, son dönemde harp tarihinin çerçevesi daraltılarak onun, askerî
harekâtın sevk ve idaresi bakımından pratik faydalar sağlayan yönünün öne çıkarıldığı görülmektedir.3 Doktrinden de anlaşıldığı kadarıyla harp tarihi kavramında,
subayların mesleki becerilerini artırma amacı, ağır basmaktadır. Bu yaklaşıma göre
harp tarihi: “Sefer ve muharebeleri inceleyerek askerlik sanatının tecrübelerle gelişmesine, sevk ve idare kavramının olgunlaşmasına hizmet eden bir bilim ve sanat”
(Görgülü: 10) olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımın iki gerekçesi bulunmaktadır. Birincisi, yukarıda da belirtildiği üzere, askerî harekâtın sevk ve idaresine
ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve dersler çıkarmak; yaşanmış muharebeleri
subayın adeta bir “laboratuar” ya da “kadavra” olarak kullanmasını sağlamaktır.
İkinci gerekçe; askerî tarihin harp tarihinin konusunu da üzerine alması halinde
kapsamının çok genişleyeceği fikrine dayanmaktadır. Buna göre: “askerî tarih,
ağaçlara bakmaktan ormanı göremez duruma gelebilir. Ormandaki ağaçları görmek ve incelemek de harp tarihine kalmalıdır” (Görgülü: 9). Bununla beraber bu
tezin harp tarihinin askerî tarihten ayrı veya onun altında bir yan dal olarak kodifiye etmediğini de belirtmek gerekiyor.
Yukarıda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığınız bu yeni yaklaşım, kendi içinde
tutarlı taraflarına karşın bize göre şu eleştirilere maruzdur:
• Sefer ve muharebeler, ağırlıklı unsurlarını oluştursa da harp, millî güç unsurlarının kapsamı başta olmak üzere bunlardan çok daha geniş bir kavramı
ifade eder. Sefer ve muharebeleri, harbin politik, teknolojik, hukuki, ekonomik, coğrafi, insani vb. diğer boyutlarından ayırarak incelemek resmin
bütünün görülmesine engel olabilir.
• Askerî faaliyetler (military affairs), yapılar, süreçler ve sistemler incelenmeden tarihin askeri bölümünün anlaşılması olanaklı değildir. Nitekim, harp
tarihini sevk ve idare kavramlarına teksif eden yaklaşım, bu geniş kapsam
ihtiyacını reddetmemektedir. Yeni yapılan tanımlamada harp tarihi inceleme yöntem ve kapsamında herhangi bir azaltmaya gidilememiş olması da
bundandır.
• Harplerin sevk ve idare ile sınırlı bir kapsamda ele alınması, stratej ve taktisyenler için yarar sağlasa da bu, incelenenin tarih olduğundan çok tarihi
verilerin pratik amaçlar için kullanılması anlamına gelir. Bu durum tarihe
3

Bkz. Kur.Alb. Mehmet Çetin (2003). Harp Tarihi-I Ders Kitabı. Ankara: Kara Harp Okulu Basımevi. (Eser, Kur.Bnb. Erden
Akargün tarafından, 1992 tarihinde yazılan aynı isimli kitabın güncelleştirilmiş sürümüdür).
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askerî bir bakış açısıyla bakmaktan farklı olup; daha teknik bir anlayışı yansıtır. Bu yaklaşıma göre harp tarihi, kullanıldığı maksada uygun olarak daha
ziyade, tahlile dayalı bir inceleme yöntemini esas almaktadır. Bu amaç ve
yöntem o kadar başat bir seviyededir ki, harp tarihine: “tarihi harplerin askeri tahlili” veya “harp tarihi tetkiki/ etüdü/incelemesi”4 demek daha yerinde olur. Nitekim, harp tarihi kitaplarının ilk basımlarında da bu husus
esas alınmıştır. Ancak mesele bununla da sınırlı değildir, çünkü askerî tarihin tetkiki ile ilgili ihtiyaç sefer ve muharebelerle sınırlı değildir. Örneğin
harp silah araçları ve harpte kullanılan teknolojiler ya da muharebe sahası
ana fonksiyon alanlarından her biri için tarihsel tetkik ve incelemelerin yapılması ihtiyacı vardır. Bu kapsamdaki çalışmaların öznelliği; başlı başına
kendine özgü yapısallığı ise askerî tarih bütünlüğü içinde ele alınabilmesi
ölçüsündedir.
• Akademik yaklaşımlarda ihtisaslaşmanın önemini saklı tutarak, çok bilimli
(multidisipliner) bir bilimsel disiplin olarak askerliğin, tarih anlayışının da
bütünü ve ayrıntıyı bir arada görmesi mecburiyeti vardır. Peki bu mümkün
müdür? Evet!.. Batı ordularındaki uygulamalarda, lisans, lisans üstü ve doktora eğitimini tarih üzerinden yapan pek çok kıta subayı ya da kurmay subayın askeri tarihin gelişimine önemli katkı sağladığı bilinmektedir.
Askerî tarih terimi, gerek sivil akademik çevrelerde, gerekse Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca kullanılmaktadır. Bu
terim aynı zamanda harp tarihini de kapsamaktadır (Görgülü: 9-10; Aktar: 2-3).
Bu durum harp tarihinin askerî tarihin hiyerarşik bir alt unsuru olduğu anlamına
gelmemektedir. Nitekim, uluslararası tarih yazınında harp tarihi terimi yer almamaktadır; sadece askerî tarih terimi kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında,
harp tarihi terimi yerine askerî tarih teriminin kullanılmasın daha doğru olduğu,
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda, askerî faaliyet alanlarının belirli konularında yapılan araştırmaların ise, “askerî tarih incelemesi” olarak adlandırılması terminolojik bakımdan daha doğru olacaktır.
Sonuç olarak, askerî tarihin temel sorunlarının tanımlanmasında harp tarihi
teriminin tartışılmasının özel bir anlamı vardır. Bu, benzer iki kavram arasındaki
farkın ortaya çıkarılmasından daha fazla bir anlam ifade eder. Yukarıda sunulduğu
üzere, esasen bir alt disiplin formasyonuna bürünmesi olanaklı olmayan harp tarihi
terimi, aslında askeri tarihin felsefesini; nasıl ele alınması ve hangi bakış açışıyla
incelenmesi gerektiği yönünde bir öngörmedir. Harbin, askeri faaliyetlerde, nazım
unsur olması, bu kavramın askerî tarihe dayattığı dar kapsamın kabul edileceği
anlamına gelmemelidir. Nitekim ardıl bölümlerde değinilen sorunların, bu tartışmanın etrafında döndüğü görülecektir.
4

Harp tarihi etüdü kavramı için bkz. Orhan Ergüder. (1959). Harb Tarihi. Ankara: Kara Harb Okulu Basımevi, s. 9.
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4. Askerî tarihin tanımı
Askerî tarihin üzerinde tam bir mutabakata varılmış bir tanımı bulunmamaktadır. Bir fikir vermek üzere, bu makalenin temel tezine katkı sağlayan tanımlardan
bazıları şunlardır.
• “Askerî Tarih: Geçmiş askerî olayları, zaman ve yer göstererek, neden ve sonuçları bakımından inceleyen ve bu olayların ekonomik siyasal ve sosyopsikolojik güç ilişkilerini de ortaya koyan bir tarih dalıdır.” (Erendil’den
aktaran, Görgülü: 9)
• “Askerî Tarih: Barışı da ihtiva edecek şekilde, askerî gücün geliştirilmesi ve
kullanılması, askerî her türlü olay, konu ve sorunları inceleyen, harp tarihinin üzerinde bir ilim ve sanattır.” (Görgülü: 10)
Bu kapsamdaki tanımları artırmak mümkünse de bize göre kavramın bütün
boyutlarını kapsamaya yönelik her tanımlama esasen kavramı daraltmaktadır. Bu
nedenle: “Askerî bilimler disiplininin kapsamında yer alan konuları inceleyen tarih
dalına askerî tarih denir” şeklindeki bilimsel disiplinler üzerinden yapılan tanımlama, kavramın zenginliğini ortaya çıkaracaktır.
5. Askerî Tarihin Askerî Bilimler Disiplini İçindeki Konumu
5.1. Bilimsel bir disiplin olarak askerî bilimler
Askerî kavramlar, bütüncül bir yapı içerisinde bir bilimsel disiplinlin olarak
tanımlanmış değildir. Buna karşın, uluslararası ortamlarda, bu kavramın bir kısmını kapsayan “güvenlik çalışmaları (security studies)” “savaş çalışmaları (war studies)” vb. kavramlar yer almaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’deki akademik otorite
olan YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu)’te de askeri bilimler bir disiplin olarak tanımlanmış değildir. Bu durum, büyük bir eksikliğe işaret etmesine karşın askerî
bilimler disiplininin olmadığına işaret etmez.
Henüz akademik bir kodifikasyonu olmamasına karşın askerî bilimler disiplini
çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu disiplinin tanımlanması bu makalenin konusu olmamakla beraber, burada askeri bilimler disiplininin akademik bir tanımlaması olmaksızın askerî tarih yazımının da eksik kalacağını belirtmek gerekir.
Şüphesiz, askerî tarih, askerî harekâtın yönetimi (strateji-operatif-taktik) ile birlikte
askerî bilimler disiplininin en eski ve en temel alt fonksiyonlarından biridir. Askerî
bilimler çok geniş bir alanı içermektedir.
Bu kapsamda: Güvenlik (küresel, bölgesel, millî); askeri harekâtın yönetimi
(strateji-operatif -taktik); muharebe sahası ana fonksiyon alanları; savunma yapılanması ve teşkilatlanma; askerî sistemler; jeopolitik ve jeostrateji; sivil-asker ilişkileri; politik-askerî konular; terörizmle mücadele ve ayaklanmalara karşı koyma;
150
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silahlanma, silahsızlanma; kuvvet kullanma; çatışmaların önlenmesi; kuvvet yapılanması; savaşın sevk ve idaresi; kriz yönetimi; silahlı kuvvetlerin doğal afetlerde
kullanılması; askerî güvenlik örgütleri; askerî tarih; askerî coğrafya; askerî sosyoloji;
liderlik; askerî teknoloji; stratejik istihbarat; çatışma hukuku gibi konular ilk akla
gelen alt disiplinler arasında yer almaktadır.
5.2. Askerî tarihin çok disiplinli yapısı
Görüldüğü üzere askerî bilimler sadece askerî gücün kullanılması ile ilgili olmayıp, millî güç unsurları (Erendil, 1983) ve ulusal güvenliğin askerî yönüne ilişkin bütün hususları kapsamaktadır. Geleneksel anlamda askerî tarih yazımı, harbin
sevk ve idaresine ilişkin konularla kısıtlıdır. Askerî alandaki faaliyetlerin çeşitlilik
ve derinlik kazanmasıyla, askerî tarihin de bu alanlardaki ihtiyaçları karşılayabilecek bir yaklaşımla ele alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Askerî tarihin geniş kapsamlı yorumlanması ihtiyacı, bu disiplinin diğer bilim
dalları ve disiplinlerinden büyük oranda istifade etmesi zorunluluğunu da gündeme getirmektedir. Bu kapsamda, askerî tarihin ilişkili olduğu bilim dalları; coğrafyadan siyaset bilimi ve kamu yönetimine, uluslararası ilişkilerden, arkeolojiye,
psikolojiden tababete kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu geniş kapsamlı ele
alış biçimi, bilim dalları ve alt disiplinlerle de sınırlı değildir. Modelleme ve simülasyon, istatistik, iletişim, bilgi ve bilgisayar altyapıları vb. yan dallar da askerî tarih
yazımında önem taşımaktadır. Bu durum, askerî tarihin diğer bütün tarih dallarının, kendi alanlarında ayrı ayrı yaptıkları araştırmalardan yararlanmasını gerektirmektedir (Hünoğlu: 47). Sonuç olarak, çok disiplinli bir alan olan askeri
bilimleri kapsayan bir askerî tarih anlayışının, çok disiplinli bir yapıyı içermesi
doğal ve kaçınılmazdır.
5.3. Askerî tarihin inceleme alanı ve maksadı
Askerî tarihin kapsamı konusunda ileri sürülen görüşleri iki ana başlık altında
toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi; disiplinin ana konusunun strateji olduğu, stratejinin kurallarının ve askerî tarihin mekansal boyutunu oluşturan jeopolitiğin tarih içinde değişime uğramadığı (Yakıtal, 1983: 71) savına
dayanmaktadır. İkinci görüş ise askerî tarihin inceleme alanını daha geniş kapsamda ele alan bir yaklaşımı benimsemektedir.
Askerî tarihin kapsamını strateji ile sınırlı tutan yaklaşım, askeri tarihin temel
amacının stratejiyi öğrenmek oluğunu savunur. Bu yaklaşıma göre stratejinin temel
kuralları zaman içerisinde değişmediğinden onu öğrenmenin en iyi yolu askerî tarihi bu kapsamda ele almaktır. Bu yaklaşım, benze şekilde, askerî tarihin coğrafi
boyutunu oluşturan jeopolitiğin de değişime uğramadığını savunmaktadır (Yakıtal,
72). Bu yaklaşımın dar kapsamlı olduğu kadar, yanlışlıklar içerdiğine ilişkin tar21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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tışmanın ayrıntılarına müteakip bölümde yer verilecektir. Burada sadece sözü edilen teze yönelik üç temel eleştiriyi ifade etmekle yetiniyoruz: İlk olarak, stratejinin
esaslarının değişmiyor olması, stratejinin kurucusu olan Sun Tzu’nun ifadesiyle,
onun “sayısız seçenekler içerdiği” gerçeğini değiştirmemektedir (Varlık, 2012a:
34). İkinci olarak, stratejinin üç boyutunu oluşturan kuvvet-zaman-mekan değişmez değildir. Yine bu kapsamda, jeopolitik değişmez bir olgu değildir. Politika,
ve güç değiştikçe coğrafyanın bu kapsamdaki anlamı da değişir. Son olarak, askerî
tarih, salt uygulanan savaş teknikleri ve hareket tarzları bakış açısıyla ele alındığında
tarih doğru olarak yazılamayacağından strateji de doğru olarak okunamaz. Ayrıca,
stratejiyi anlamanın tek yolu askerî tarih değildir. Bu maksatla çeşitli harp oyunu
teknikleri, modelleme ve simülasyon yöntemleri geliştirilmiştir.
Askerî tarihin inceleme alanını nispeten daha geniş kapsamda ele alan ikinci
yaklaşıma göre ise askeri tarih dar ve geniş kapsamlı olarak ele alınmalıdır (Arar,
1983: 33). Dar kapsamıyla askerî tarih: Strateji, taktik; teknoloji, savaş araçları;
teşkilat ve bu teşkilat ile ilgili unsurlar; istihkâm; haberleşme; ulaştırma; sağlık;
lojistik; askeri eğitim ve özellikle kurmay eğitimi ve belirli savaşların ve muharebelerin tarihini kapsar (Arar: 32). Geniş kapsamda askerî tarihin ölçüsü ise ulusal
güvenliğin hayatiyetidir (Arar: 33). Bu yaklaşım, bu makalede ileri sürülen tez ile
büyük ölçüde örtüşmekle beraber, askerî bilimler sistematiğinin bütün unsurlarını
kapsamamaktadır.
Askeri tarihin maksadı ve inceleme alının kodları esasen yukarıda getirdiğimiz
tanımında yatmaktadır. Buna göre askeri tarih: “Askerî bilimler disiplininin kapsamında yer alan konuları inceleyen tarih dalıdır”. Bu tanım tahlil edildiğinde, askerî tarihin inceleme alanının, yukarıda değinildiği üzere askerî bilimlerin konuları
olduğu görülür. Askerî tarihi araştırmanın maksadı, ondan beklenen faydalara istinat eder. Bunlar genel hatlarıyla: 1) Geçmişte yaşanan askerî olayları incelemek
suretiyle tarihin askerî boyutunu aydınlatmak. 2) Askerî bilimler disiplininin kapsamında yer alan olgulara tarihsel bir pencereden bakmak. 3) Birbiriyle ilgili askerî
ve askerî olmayan olgular arasındaki etkileşimini saptamak. 4) Askerî olguları,
strateji, operatif ve taktik gibi farklı inceleme düzeylerinde; harp alanı, harekât
bölgesi, muharebe sahası gibi farklı coğrafi kademelerde; tek erden orduya kadar
değişen inceleme birimlerinde; hasım kuvvetlerin bütününü kapsayacak şekilde;
zaman ve mekân bağlamında incelemek. 5) Tarihsel verileri kullanarak, askerî bilimler disiplini içinde yer alan konularda, benzeşik ögelerin hangi koşullarda ortaya
çıktığını irdelemek. 6) Askerî konularda, geleceğe ilişkin aydınlatmalarda (projeksiyon) bulunabilmek için tarihi verilerden yararlanmaktır.
Askerî tarihten hangi hasılanın elde edileceği, doğal olarak nasıl bir yaklaşımla
ele alınacağına ilişkin esasları da belirler. Bu esasların neler olduğu sorusunun cevabı, tarihe farklı yaklaşımların süregelen tartışmalarında yatmaktadır. Bu irdeleme
yapılmaksızın askerî tarihin nasıl bir felsefeyle ele alınması hususunda sağlıklı bir
sonuca ulaşmak mümkün değildir.
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6. Tarih Yazımının Temel Sorunları
6.1. Tarihsel süreç içerisinde tarih felsefesinin kaydettiği değişim
Tarih felsefesi süreç içinde insanlığın yaşadığı tecrübelere ve dönemin özelliklerine göre farklılıklar göstermiştir. Bugün tarih felsefesi başlığı altında tartışılan
konular, bu dönemsel yorumlarının bir bütünüdür aslında. Çok genel bir bakış
açısıyla da olsa bu bölümde yer verilen tarih felsefesinin zaman içindeki yolculuğu,
askerî tarih anlayışının nasıl değiştirdiğini anlamak bakımından önemlidir.
Geleneksel Tarih (Pre-modern) Felsefesi
İlk Çağ’da, doğayı, tanrısal güçleri, mitolojiyi konu alan tarih, hanedanların
efsanevi hikayelerini anlatır. Dönemin tarih felsefesi; yaşanlarla mitolojinin, mitler
ile gerçeklerin çoğunlukla varoluş hikâyeleri üzerinden anlatısını yansıtır. Bu dönemde, Tükidides’in Peleponnes Savaşları gibi geçmişten geleceğe dersler çıkaran
(Gottschalk, 1956: 211-213; Gay ve Cavanaugh, 1972: 1) birkaç örnek dışında
tarih yazımında, neden-sonuç ilişkilerini irdeleyen tarih anlayışına nadiren rastlanır. Orta Çağ’ın mistik dünya görüşü, tarih felsefesine de yansımıştır. Önceki dönemlerden devralınanlarla birlikte, kutsallar üzerinden tekdüze bir seyirle kıyamet
gününe kadar gidecek olan bir tarih algısı döneme hakim olmuştur (Tosh, 2013:
12).
Rönesans ve Aydınlanma dönemlerine kadar olan süreçte tarih felsefesine, metafizik ya da spekülatif bir yaklaşım hakim olmuştur (Walsh, 1992: 25). Geleneksel ya da “Modern Öncesi (pre-modern)” tarih felsefesi olarak da adlandırılan
bu yaklaşım, tarihi, birbiriyle ilişkisi olamayan farklı olayların anlatısı olarak algılar.
Bu tarih felsefesi, deneye dayalı, ölçülebilen nesnel (ampirik) ögeleri içermez ve
geçmişte yaşanan olayları aktarmanın ötesinde; anlamayı ve yorumlamayı içermez
(Walsh, 1992: 25).
Modern ve Modern Sonrası (Post-modern) Tarih Felsefeleri
Antik Çağ’da bazı örnekleri görülen “döngüsel tarih anlayışı” Rönesans döneminde tekrar canlanmıştır (Tosh, 2013: 12). Bu tarih felsefesinde; devletlerin ve
uygarlıkların, doğuş, gelişme, duraklama ve çöküş süreçlerinden oluşan yaşamsal
bir döngüyü takip ettikleri kabul edilmiştir. Esasen bu tarih anlayışı Rönesans (Diriliş) dönemine hakim olan “Doğacı (Naturist)” anlayışın bir parçasıdır. Rönesans
döneminin öncüllerinden Niccolo Machiavelli (Makyavel), tarihe; kendisinden
politika ve strateji için pratik sonuçlar çıkarılabilecek, bir doğa olgusu misyonu
yüklemiştir (Turan: 12; Varlık, 2012b:187). Makyavel’in tarihe bakışı, “Naturist”
olduğu kadar da “Faydacı (Pragmatist)”dır.
21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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Aydınlama çağı düşünürleri, tarihi bir gelişme süreci olarak görmüş ve yorumlamışlardır. Bu dönemde tarihi, temel bir değişken ya da belirleyici bir öge ile açıklama eğilimi güç kazanmıştır. Tarih felsefesi sözcüğü, burada kullandığımızdan
daha özel ve dar anlamda; zihnin, şeyi var eden ‘tin’in olayları izah ettiği fikriyle,
yeni bir kavrayış olarak ortaya çıkmıştır (Turan: 13). Öncülüğünü, Voltaire, Kant
ve Herder gibi düşünürlerin yaptığı bu yaklaşım fikri alt yapısını “Akılcılık (Rationalism)” oluşturmuştur.
Akılcılık felsefesi, tarih yazımına ilişkin bilimsel yaklaşımları ve tarihin nesnel
bir bütünlük yaratabileceği yönündeki arayışları artırmıştır. Her ne kadar bütünüyle temelsiz olmasa da, bu dönemde benimsenen, tarihin emsal gösterme ve geleceğe ilişkin öngörülerde bulunma iddiası farklı bir tarih algısı yaratmıştır (Tosh:
12). Bu dönemde, tarih yazımı, bir önceki dönemde hakim olan “Ne Oldu?” ve
“Nasıl Oldu?” sorularının önüne geçen bir boyut kazanmıştır. Pozitivist akımın
etkisiyle, “Neden oldu?” sorusunun cevabını arayan Modern Çağ (Yeni Çağ) tarih
anlayışı, “Nasıl Oldu?” sorusunun cevabını, doğa bilimlerindekine benzer bir yaklaşımla, ancak önce uluslaşma sonra da imparatorluklaşma (emperyalizm) eğilimleriyle yorumlamıştır. Nitekim bu yaklaşım, sanayi devriminin yaşandığı XVIII.
yüzyılda, Batı milletlerinde, “geleceğin ulusları olmaya”, diğer toplumları “medenileştirmeye” yazgılı oldukları inancını körüklemiştir.
Tarih felsefesine, pozitif bilimler bakış açısının hakim olduğu bu yaklaşım, pek
çok yönüyle yanlışlıklar içermekteydi. Biz burada sadece üç temel itirazı (argüman)
ifade etmekle yetineceğiz. Pozitivist tarih anlayışına yönelik ilk temel eleştiri, tarihin, fen bilimlerinden temel farklılığını oluşturan, genel kural koyma özelliğinden yoksun olduğu fikrine dayanır. Gerçekten de tarih, koşulların her durumda
değişiklik göstermesinden ötürü her koşulda tekrar eden davranışları göstermez;
olsa olsa bir fikir verebilir. Bu nedenle; fen bilimlerinde kullanılan: “bunlar olduğu
zaman”, “bunlar gerçekleşirse”, “hiçbir şekilde”, “her durumda” gibi ifadeler tarih
yazımında geçerli değildir (Walsh: 35). Benzer durumlarda benzer sonuçların ortaya çıkması üzerine bir genel kuram geliştirilemez (Matloff, 1979: 15), çünkü
tarih tekerrür etmez. Bununla ilgili olarak ikinci karşı tez, tarihsel verilerin ele
alınış biçimine ilişkindir. Tarih bütün yaşananların hikayesi değil, geçmişte yaşananlardan tarihçinin istediği bütünlüğü oluşturanların seçici bir yaklaşımla anlatılması ve yorumlanmasıdır; geçmiş üzerine bir çalışmadır (Walsh: 30-35). Oysa
ki her olay, ancak kendi koşulları içinde bir anlam taşır. Tarih bugünün koşullarıyla
eleştirilecek ya da övülecek bir şey olmadığı gibi, bugünü meşrulaştıran bir vasıta,
geleceği okuyan “sihirli küre” de değildir. İkinci eleştiriyle ilişkili olarak, üçüncü
itiraz, zamanın daima bir gelişim ve iyileşme süreci şeklinde akmadığı yönündedir.
Tarihe bu tür yaklaşım, egemen otoritelerin kendilerini meşrulaştırma çabalarından ileri gelmektedir.
Yukarıda değinilen akademik itirazlar esasen, Fransız ihtilali sonrasında yeniden
yapılanan Kilise ve monarşinin muhafazakar tepkilerin bir sonucu olarak, “Ta154
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rihselci (Almanca, Historismus)” yaklaşım adıyla ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın
öncülerinden Leopold von Ranke’ye göre tarih sadece geçmişte ne olduğuna dairdir (Tosh: 15). Tarihselcilere göre tarih yazımında temel amaç, incelen dönemin
koşulları dikkate alınarak “Neden?” ve “Niçin?”leri bulmaktır. Modern bir disiplin
olarak akademik tarihin oluşumun önemli katkısı olan bu yaklaşımın tarih anlayışı,
iki temel unsuru içermekteydi. Birincisi, önceki çağlar ile kendi zamanımız arasında bir uçurum yaratan ortam ve zihniyet farklılıklarını kavramaktı. İkinci unsur,
bugünün kendine özgü karakterinin, geçmişteki ortamdan ne şekilde etkilenerek
şekillendiğini ortaya koymaktı (Tosh: 15). Esasen “İdealist” bir kuramcı olarak
felsefeye atılan G.W.F. Hegel’in tarihselci yaklaşıma önemli katkıları olmuştur.
Tez, antitez ve sentez üçlemesi ile felsefeye diyalektik mantığı kazandıran G.W.F.
Hegel’in tarih anlayışı, tarih için bir felsefe oluşturduğu gibi felsefe için de bir
tarih anlayışı yaratmıştır (Friedrich, 2004: vii). Hegel’e (2004) göre tarih, toplumların kendilerini tanımlama ve anlamalarında başlıca vasıtadır. Hegel, eleştirel yaklaştığı, XVIII. “Akılcı” akımının tarih anlayışını, “yansıtmacı (reflective)” anlayış
olarak tanımlamıştır. Ona göre, bu akımın tarihsel olayları esas alan yaklaşımı,
bugünün olaylarını izah edebilmek için gerçeklerin üzerinde oynanması (manipulate) anlamına gelmektedir (Hegel, 2004: 4). Oysa ki, tarih bir zihniyeti anlama
meselesidir. “Tarihselci” kuramın, XIX. yüzyıl sonlarında, Alamanya’daki temsilcisi
Wilhelm Dilthey ve onu takiben İdealist akımın XX. yüzyılda İngiltere’deki temsilcisi, R.G. Collingwood (1993: 214),5 iki temel savı güçlendirmek suretiyle kurama katkı sağlamışlardır: 1) Tarih insan düşüncesi ve tecrübesiyle ilgilidir; zihnin
dışa vurumudur. 2) Tarihsel olay kendi koşullarına özgüdür; özneldir.
XIX. yüzyılda Karl Marks, önerdiği sosyalist sistemi; geçmişi bu sisteme göre
yeniden inşa etmek suretiyle, yeni bir sosyal proje olarak ortaya koymuştur. Tarihsel bakışa ilk kez sınıf temelli bir boyut kazandıran bu yaklaşım, emperyalist
tarih anlayışına olduğu kadar tarihselci kurama da ciddi bir eleştiri getirmiştir.
Marks’ın “gerçek” arayışına olan felsefi yaklaşımı, tarihe büyük bir anlam yüklemiştir. Marks’a göre gerçek, ne Platon’un “idea” ne de Hegel’in “tin” tanımında
değil, doğrudan gerçek tarihtir; güçler arası ilişkilerle ve üretim ilişkileriyle dokunan tarih (Folschield, 2005: 117).. Marksist kuramın temel kaynaklarından sayılan
Komünist Manifesto’nun tarihe yapılan vurguyla başlaması bu yüzden bir tesadüf
değildir.6
Bu nedenlerden ötürü, Marks’ın tarih anlayışını, “Modern Sonrası (Post-modern)” bir felsefe olarak görme eğilimi, özellikle bu kuramın takipçileri arasında
yaygındır. Diğer taraftan, “Maddeci (materyalist)” tarih tezinin esasında, eleştirdiği
“İdealist” tarih anlayışını hatalarından arınmış olmasına karşın, onun öncesindeki
5

Çağdaş tarihçilerden Kalforniya Üniversitesi, Bilinç Tarihi profesörü, Hayden White (1998: 31), Collingwood ile Croce’yi
Hegelci olarak tanımlar.

6

Komünist Manifesto’nun ilk cümlesi şöyledir: “Günümüze dek var olan bütün toplumların tarihi sınıf mücadeleleri tarihidir.” (Marx ve Engels, 2005: 13).
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“Pozitivist” akımın hatalarının bir kısmını tekrar ettiğini söylemek mümkündür.
Marksist tarih anlayış, neden ve sonuç ilişkisi ve diyalektik kurgusundaki tutarlılığına karşın, salt sınıf temelli yaklaşımı (Carr, 2002: 201) nedeniyle tek boyutludur. Bize göre Marks kuramını ispat edebilmek için “Aydınlanmacı” dönem
tarihçilerinin hatalarını bir anlamda tekrar etmiştir. Bununla beraber Marksist
tarih felsefesinin “İdealist” anlayışa getirdiği eleştiriler tarih felsefesinde yeni ufuklar
açmıştır.
İdealist tarih felsefesine yönelik eleştiriler, altı ana başlık altında toplanabilir.
Buna göre: İlk olarak, “Tarih, tarihsel düşünceden ibarettir” demek, herkesin kendi
tarihini yazacağı anlamına gelir. İkinci olarak, bütün insan davranışlarının bir maksat üzerine inşa edildiği fikri tartışmaya açıktır. Bununla ilgili olarak üçüncü itiraz,
kuramın, tümdengelimci yöntemine ilişkindir. Buna göre, tarihi aktörlerin daima
rasyonel davrandıkları kabulü üzerine tarih yazılmaktadır. Oysa ki bu her zaman
mümkün değildir (Hempel, 1963: 155). Dördüncü olarak, idealist yaklaşım, dar
kapsamlıdır (Dray, 1964: 12); biyografi, askerî tarih ve siyasi tarihe uygulanabilirse
de iktisat tarihine uygulanamaz (Walsh: 52-59). Beşinci olarak, tarihin olaylardan
hareketle gerçekleri araştırması gerekirken, Collingwood’un tarih anlayışında, benimsenen doğrulardan ve zihinsel çerçeveden gerçeklere; olaylara doğru araştırma
yapılmaktadır (Ryle, 2000: 56-58). Altıncı eleştiri, geçmiş olayların kendi koşullarında değerlendirilmesi savının doğru olsa bile tarihçinin bunu nasıl bir tarafsızlıkla yapacağı veya yapabileceğinin şüphe götürür olduğudur. Tarihçinin geçmiş
ile empati kurması ve geçmişi yeniden canlandırması suretiyle tarihsel olaylar kendi
koşullarında değerlendirilemez (Hempel, 1959: 352-353).
Collingwood’un tarih felsefesine karşı eleştirilerden hareketle geliştirilen tarihte
“Tutarlılık (Coherence)” kuramı, doğrunun teyidi ve doğruların tutarlılığı olmak
üzere iki ön şart üzerine inşa edilmiştir. Buna göre tarihsel “gerçek (fact)” ile “doğru
(truth)” ayrımını yapmak gerekir. Gerçek, herhangi bir teyide gerek duymayan
hakikattir. Doğru ise, tanıklar ve kanıtlar vasıtasıyla gerçekliği kabul edilen olgulardır. Tarihsel bir gerçeği açığa çıkarmanın tek yolu onu doğrulamaktan geçer.
Doğrular ise incelenen alan için bütüncül bir anlama sahip olduğu ölçüde değerlidir. O halde tarih yazımı, teyit edilen doğruların tutarlılıkları ölçüsünde mümkündür (Walsh: 72-79).
“Tutarlılık” kuramının eleştiriye en açık yanı, gerçekler ile ilgilenmemesi, sistemik bütünlük sağlayan doğrulara dayanmasıdır. Kuram, olayları bir bütünü oluşturacak şekilde kurgulamak suretiyle, sanal bir gerçeklik yaratmak gibi büyük bir
sakıncayı barındırır. “Tutarlılık” kuramına yönelik bir diğer eleştiri, benimsediği
yönteme ilişkindir. Buna göre tarihçi, bir dedektif gibi, önce iddiasını kurup sonra
onu destekleyen delilleri toplayamaz. Bu tür bir yaklaşım, sadece istenenlerin görülmesinden ileri gitmez (Walsh: 87). Tasarlanmış ve istenen verilerlerle içi doldurulmuş tarih, keşfedilmiş/icat edilmiş ve bugünden etkilenmiş bir geçmiştir;
bugünkü veriler üzerine inşa edilmiş tarih ise aslında hiç bir şeydir (Walsh: 88).
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Çağdaş (Post-modern sonrası) Tarih Anlayışları
Tarih yazımına bilimsel nitelik kazandırmaya yönelik çalışmalara karşın, tarihten pratik faydalar elde etme çabası, hakim otoritenin ya da toplumsal düzenin
bakışını, her dönemde tarihe egemen kılmıştır. Buna göre, ilk ve orta çağlarda hanedanlar ve dinsel örgütlenmelerin tarihi, Yeni Çağ’da ulusların, Yakın Çağ’da emperyalizmin, kapitalizmin ve sosyalizmin tarihleri yazılmıştır. Bu kapsamda, farklı
kuramları destekleyen tarihçilerin bir şekilde ya bugün üzerinden geçmişi ya da
geçmiş üzerinden bugünü meşrulaştırmaya çalıştığı sıklıkla görülmektedir. Örneğin, Fransa Légion d’Honneur madalyalı İngiliz tarihçi Richard Cobb, (Barnes,
2002: 12) devrim sonrası Fransasına yönelik eleştirilerin önüne geçmek çabasıyla,
Fransız İhtilali sonrasına atfen tarihin, sadece geçmişi yeniden canlandırılmasından
ibaret olduğunu öne sürmüştür (Cobb, 1969: 47). Benzer şekilde tarihçi Collingwood (1990: 244-245); “hiç durmayan değişimlerden ötürü, her kuşağın tarihi
kendisine göre yeniden yazması gerekir” saptamasında bulunmuştur.
Bazı düşünürler tarafından “Post-modern Sonrası” olarak tanımlanan çağdaş
tarih anlayışının ilk izleri XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra belirgilik kazanmıştır. Çağdaş tarih algısı, tarihin ideoloji ve ulus yaratmak, bugünkü doğruları onaylamak yönündeki tarih felsefesini reddederken aynı zamanda tarihin bilimselliğini
de tartışmaya açmıştır. Bu kapsamda en ciddi eleştirilerden birini; tarih yazımına
ilişkin temel sorunları irdelediği, “Tarih Nedir?” adlı eseriyle Edward Hallett Carr
getirmiştir.7 Çağdaş tarihçilerden Hyden White’ın (1973) “Metahistory” adlı çalışmasında, tarih ile fen bilimleri arasındaki ayrımı ortaya koymuş, tarihe göreceli
ancak sistemik bir bakışla yaklaşılması gerektiğin savunmuştur.
Bu süreçte, tarihe ilişkin geleneksel tezlerin esasını oluşturan; bir bilinç ya da
öngörüden senteze dayalı tarih yaratma veya tarihsel verilerden tüme varan yöntemle bilimsel olma iddiaları şüpheyle karşılanır olmuştur. Bu kapsamda, “tarih
felsefesi” ve “tarih bilimi” terimleri yerini yavaş yavaş “tarih kuramı” kavramına
bırakmaya başlamıştır (Ankersmit, 1998: 69). Çağdaş tarihçilerden Hans Kellner
(1998:39) daha da ileri giderek, tarihi; “Tarihçilerin yazdığı ve adına tarih kitabı
dedikleri şey tarihtir” şeklinde tanımlamaktadır. Gelinen aşamada, çağdaş tarihçilerin, tarih yazımına ilişkin tek bir kalıp ya da yöntem olmadığı gibi tarih yazmak
için tek bir amacın da olamayacağı hususunda birleşmiş olduklarını söylemek iddialı olmayacaktır (Megill, 1998: 1). Çağdaş tarih yazımı, ya geçmişin daha önce
değinilmeyen alanlarını araştırmakta ya da tarihe öncekilerden daha farklı bakmaktadır.
Günümüzün tarih anlayışı, önceki yaklaşımların bir sentezidir. Bu kapsamda,
tarih yazımında artık, benimsenen kuramın sadece belirlenen koşullar için geçerli
olduğu kabul edilmektedir (Kellner: 56). Salt “tarih için tarih yazma” fikri terk
7

Bkz. Edward Hallett Carr. (2002). Tarih Nedir?. İstanbul: İletişim Yayınları.
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edilmiştir. Çağdaş tarih anlayışında, öznel gerçekleri incelemek suretiyle, sistematik
bir devamlılık yaratan nesnelliğe ulaşılması; neden ve sonuçların irdelenerek olaylardan çok eğilim ve süreçlerin tanımlanması; tek düzlemli (lineer) zaman anlayışının terk edilerek Ferdinand Braudel’in (1958: 26) “toplumsal zamanın
çoğulluğu” gibi yaklaşımları destek bulmuştur. Bu durum çağdaş tarih anlayışını;
Ranke’nin “nesnel tarih” arayışı ile White’nin “göreli tarih” anlayışı arasında, bir
orta yola sevk etmiştir (Iggres, 1998: 102).
7. Tarihin Sorunlarının Tahlili
Tarihin ne olduğu konusundaki bütün tartışmaları kavramasa da olgunun sistemik yapısını ortaya koyan bir modelin sorunun saptanmasına önemli katkısı
olacaktır. Şüphesiz her model gibi burada sunulan da kapsayabildiği kadarıyla geçerlidir; bu nedenle tartışmaya açıktır. Tarihe yaklaşımlardan yola çıkarak ulaştığımız ortak payda ve denklemlerin basitleştirilmiş ifadesi; tarihin birbiriyle ilişkili
üç farklı düzlemde gerçekleşen faaliyetler sonucunda bir olgu niteliğine kavuşabildiğidir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1: Tarih Olgusu Modeli

Bu üç farklı düzlem birbiriyle daima karşılıklı etkileşim içerisinde olup, her
biri satranç tahtası gibi çok farklı seçenekleri bünyesinde barındırır. Tarihin oluşabilmesi için cevaplandırılması gereken temel sorular bu düzlemde yer almaktadırlar. Bu çok seçenekli yapı içinde temel soruların çok farklı cevapları olabileceği
açıktır. Diğer bir ifadeyle, tarh, üç katmanlı bir satranç tahtası üzerinde yer alan
soruların sonsuz seçenekler içren cevaplarıyla yazılır.
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Satranç tahtasının birinci katmanı “zihinsel”, ikinci katmanı “varlığa; geçmişte
yaşananlara”, üçüncü katmanı ise “yönteme; yaşananların aktarılmasına” ilişkindir.
Bu katmanların özellikleri genel hatlarıyla şöyledir:
• Zihinsel Katman: Bu makalede geniş anlamıyla “tarih felsefesi” olarak tanımladığınız ve tarihe, hangi maksat ve faydalar için nasıl bir yaklaşımla
bakılacağı meselesine ilişkindir. Bu katmandaki temel sorular: 1) Tarihsel
veriler nelerdir? Hangi veriler esas alınmalıdır? 2) Şartlar (obje/aktör, kuvvet,
mekan ve zaman) ve koşullar nelerdir? 3) Yapı, süreç ve eğilimler nelerdir?
• Varlıksal Katman: Bu katman geçmişte yaşananlara dairdir. Bu alanın temel
sorunu, -önceki başlık altında izah edildiği üzere- gerçek (fact) ile doğruların
(truth) örtüştürülmesi meselesidir. Bu katmandaki temel sorular: 1) Ne
oldu? 2) Neden oldu? 3) Nasıl oldu?dır.
Zihinsel katmanda (birinci katman) yer alan “Tarihsel veriler nelerdir?” ve
“Hangi veriler esas alınmalıdır?” soruları, bu ikinci katmanda yer alan “Ne
oldu?” sorusuna; “Şartlar ve koşullar nelerdir?” sorusu, bu katmandaki
“Neden oldu?” sorusuna, “Yapı, süreç ve eğilimler nelerdir?” sorusu ise bu
katmandaki “Neden oldu?” ve “Nasıl odu?” sorularına ilişkindir.
• Yöntemsel Katman: Genel çerçevesini zihinsel katmanın belirlediği bu kademede cevabı aranan temel soru; yaşananlardan bugüne nelerin kaldığı ve
bunlardan hangilerinin geleceğe nasıl ve ne şekilde akabileceğine ilişkin olasılıkların ne olduğudur. Yönteme ilişkin pek çok etken geliştirilebilirse de
daha kolay anlaşılması bakımından burada inceleme düzey ve birimini esas
alan yaklaşım benimsenmiştir. Bu suretle çağdaş tarih anlayışının gündeme
taşıdığı “zamanın çoğulluğu” ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır. Ayrıca
burada benimsenen ölçütlerin olaylar ile olgular arasındaki ilişkiyi ortaya
koymada önemli üstünlükleri bulunmaktadır.
8. Tarih Yazımının Temel Sorunlarından Askerî Tarih Felsefesine Aktarılanlar
8.1. Askerî tarih yazımının tarihsel seyri
Yukarıda tarih olgusuna ilişkin ana başlıklarıyla değinilen konular, askerî tarihin
de temel sorunlarını oluşturmaktadır. Bunlara ilave olarak askerî tarihin yapısal
sorunları disiplinin yeterince gelişmesine engel olmuştur. Bu nedenledir ki askerî
tarih, dünyanın önde gelen üniversitelerin tarih kürsülerinde yeterince yer bulamamıştır. Hatta tarih bilincinin ve askerî geleneğin son derece güçlü olduğu Türkiye’deki sivil üniversitelerde ise bu kapsamdaki bilimsel araştırmalar yok denecek
kadar azdır.
Bu temel sorunlar, bir bilimsel disiplin olarak askerî tarihin, tarihsel süreç içe21. Yüzyılda Sosyal Bilimler
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risindeki seyri esnasında da kendisini göstermiştir. Askerî tarihin kökeni çok daha
öncelere götürülebilirse de bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkması ancak XIX.
yüzyılın başlarında mümkün olabilmiştir. Avrupa’da ayrı bir dal olarak askerî tarih,
Jomini ile başlatılır. Jomini askerî tarihi üç kategoride tasnif etmiştir. Buna göre
birinci kategori tarih yazımı, harp ceridelerinden farklı olmayan kronolojik askerî
tarihtir. İkinci kategori askerî tarih, sevk ve idare ile ilgili pratik faydalar sağlamaya
yöneliktir. Üçüncü kategori askerî tarih ise muharebelerden çok politik-askerî seviyeye yönelmiş ve ulusal güç unsurları bakış açısıyla savaşları incelemiştir (Griess,
1979: 27).
Askerî tarihe şekil veren bu çok parçalı yapı, esasen ondan beklenen faydaları
karşılamaya yönelik olarak inşa edilmişse de başlıca iki nedenden ötürü başarılı
olamamıştır. Birincisi, Türk askerî akademik yazınına “harp tarihi” olarak aktarılan
ve sevk ve idareye yönelik dersler çıkarmayı amaçlayan askerî tarih anlayışının,
harbin giderek endüstrileşmesi ve daha karmaşık bir hal almasıyla beklenen ihtiyacı
karşılayamamış olmasıdır. İkinci eleştiri, sadece muharebelere ve harbe yönelik askerî tarih anlayışının sadece askeri kurumsallaşmayı değil aynı zamanda toplumsal
oluşumları da göz ardı etmesidir (Griess: 28). Nitekim bu nedenlerden ötürü, XX.
yüzyıla gelindiğinde, Avrupa’da devlet bünyesinde faaliyet gösteren askerî tarih kurumlarına karşın,8 çok az insan askerî tarihi geniş kapsamlı olarak ele almaya ilgi
duymuştur (Griess: 28). Bu konunun otoritelerinden İngiltere’de Sör John Fortescue 1914’te (s. 9’dan aktaran, Griess: 28) askerî tarihin “toplumların ve ulusların
harici polisinin tarihi” gibi ele alınmasına; Almanya’da Hans Delbrück, askerî tarihe egemen olan “operasyonel tarih anlayışı”na karşı çıkmış; bu dönemde Fransız
Jean Jaurés, bütün ulusu kavramayan bir askerî tarih anlayışının olamayacağını; I.
Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nde M.V. Frunze, “bütün toplumsal
kapsamın dikkate alınmaksızın, silah altındakilerin davranışlarının izah edilemeyeceğini” ileri sürmüştür (Griess: 28).
II. Dünya Savaşı sonrasında, İngiltere’de, askerî tarihin toplumsal bir farkındalık yaratmasına yönelik kuruluşlar oluşturulmuştur.9 Bir kaç istisna dışında,10
II. Dünya Savasına kadar ABD’de, askerlerin nasıl savaşacakları hakkında sistemik
8

Örneğin, İngiltere’de askerî tarihi araştırmalarının kurumsal geçmişi, 1921’de kurulan; “Society for Army Historical Research
(Ordu Tarih Araştırmaları Topluluğu)”na kadar dayanmaktadır. http://www.sahr.co.uk/about_us.html

9

Bu kapsamda İngiltere’de:
- 1948 yılında kurulan, “The Military Historical Society (Askerî Tarih Topluluğu)”
- 1968 yılında kurulan, “The British Commission for Military History-BCMH (İngiliz Askerî Tarih Komisyonu)” [Bu komisyon, esasen 1938’de kurulmuş olan ve daha sonra UNESCO’nun bünyesinde faaliyet gösteren “International Committee
of Historical Sciences-ICHS (Uluslararası Tarih Bilimleri Komisyonu)” adlı kuruluşa eklemlenen, Hollanda kaynaklı; “The
International Commission of Military History-ICMH (Uluslararası Askerî Tarih Komisyonu)”nun bünyesinde oluşturulmuştur. ICHM 1972’de UNESCO’ya bağlı kuruluş (affiliated) statüsünü kazanmıştır] ilk akla gelenlerdir.

10

Emory Upton’un “The Military Policy of The United States Since 1775” (1904) ve Alfred Thayer Mahan’ın “The Influence
of Sea Power on History, 1660-1773” (1890) adlı eserleri; dönemi ve geleceği tarihsel süreç üzerinden tanımlayan, bu kapsamdaki ilk örneklerdir.
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incelemelerden ibaret olarak görülen askerî tarih, ancak yüzyılın sonlarına doğru,
Walter Millis’in (1961: 9) ifadesiyle; “savaşa ilişkin politik ve askeri kuramlar, hakkında politikacılara ve topluma bilgi sunan bir yazıma dönüşmeye başlamıştır”.
Kore Savaşı sonrasında bile hala askerî teknik yönü ağır bastığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan askerî tarih yazımı, özellikle Vietnam savaşından sonra daha
çok sivil ağırlıklı bir nitelik kazanmıştır. Askerî tarihin sivil beklentilere daha fazla
cevap veren bu yeni yazımı, 1971’de Peter Paret’in (s. 381) dile getirdiği üzere; tarihçilerin muharebelere ve askeri yapılanmaya ilişkin ilgisini artırmamışsa da sivil
akademik kesimde savaşa daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşın çalışmaların artmasına neden olmuştur (Griess: 30). Bu gelişmeler sonucunda ABD silahlı kuvvetlerinin askerî tarih anlayışında, üçlü bir yapıyı kapsayan bir değişim
gerçekleşmiştir. Birbirinden kesin sınırlarla ayrılmasa da bu yapının unsurları: 1)
Harekât ağırlıklı (Operasyonel) 2) İdari ve teknik 3) Askerî ve Toplumsal askerî
tarih yazımıdır (Griess: 31).
Sonuç olarak, tarih yazımına ilişkin olarak geliştirilen kuramların tek başlarına,
bugünün ve geleceğin askerî tarih yazımının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede
olmadığını, askerî tarih felsefesi üzerindeki tartışmaların belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmadan bu dalın gelişemeyeceğini söyleyebiliriz. Bununla beraber gelinen
aşamada, askerî tarihin, önce tarih daha sonra da askerlik ile ilgili olduğu; tarihî
değerin pratik faydalara feda edilmemesi gerektiği yönündeki görüşün ağırlık kazanmasının önemli bir aşama olduğunu kaydetmek gerekir (Votaw, 1979: 41).
Belirli bir sistemik bütünlüğü yansıtmasa da çağdaş yaklaşımların sonucu olarak,
askerî tarihin konu ve kapsam bakımından çeşitlilik kazanmasının, ihtisaslaşma
bakımından derinleşmesinin (Votaw, 1979: 42) bu dalın gelişimine katkı sağlayacağını tespit etmek gerekir.
8.2. Askerî tarih yazımının temel sorunlarının tahlili
Buraya kadar olan bölümde ifade edildiği üzere askerî tarih yazımının temel
sorunları; 1) Tarih yazımından kaynaklanan sorunlar 2) Askerî faaliyetlerin yazıma
aktarılmasından kaynaklanan sorunlar olmak üzere başlıca iki kaynaktan neşet etmektedir. Yukarıda sunulan modelde (Şekil 1: Tarih Olgusu Modeli) saptanan
temel sorunlar, esasen birbiri içine geçmiş bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle bunların birbirlerinden ayrılması ve ayrı değerlendirilmeleri mümkün değildir. Sunulan yapı çerçevesinde askerî tarihin sorgulanması, bu tarih türünün nasıl yazılması
gerektiği hususundaki tartışmalar için uygun bir alt yapı oluşturması bakımından
önemlidir. Aşağıda önerilen modelin ikinci katmanından başlanarak, sırasıyla birinci ve üçüncü katmanın temel meseleleri çerçevesinde askerî tarihin sorunları
tahlil edilmiştir.
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Gerçeklik ve Doğruluk Sorunu
Gerçeklik ile doğruluğun örtüştürülmesinde, başlıca sorunlardan biri, askerî
tarih belgelerinin ele alınış biçiminde ve topluma açılmasında karşımıza çıkmaktadır. Bazı, askerî tarih yazarının bu belgelerin sorgulanmaksızın gerçekleri yansıttığı yönündeki kabulleri, “kendince bir doğru” yaratılmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, devletlerin harp arşivlerine -zamanca ve belge bazında- uyguladığı kısıtlamalar gerçeğe ulaşılmasını engellemektedir. Döneme tanıklık eden nesillerin yitip
gitmesiyle, belgelerin anlamlarını büyük ölçüde yitirdiklerini kabul etmek gerekir.
Bu sorunla alakalı olarak, sadece bir devleti kapsayan genel tarihin eksik kalması
gibi, harbin taraflarından birini esas alan askerî tarih anlayışının da o ölçüde eksik
kalacağını kabul etmek gerekir. Bu nedenle askerî tarihin, özellikle savaşı kapsayan
bölümünde hasım taraf, dost ve müttefiklerin harekâtını açıklamanın ötesindeki
bir derinlikte incelenmelidir. Şüphesiz bunu gerçekleştirmek, kaynaklara ulaşmadaki zorluklar nedeniyle, söylendiği kadar kolay değildir, ancak yaklaşımın doğruluğunu kabul ederek yola çıkmak bile bir adımdır.
Askerî tarih yazımının yapısal sorunlarından biri de ulusal tarih yaratma çabalarının askerî tarih üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Genellikler uluslaşma süreçlerini tamamlamakta geç kalan toplulukların tarih yazımına hakim
olan “ötekileştirme”, askerî tarih yazımlarına “düşmanlaştırma” olarak yansımaktadır. Askerî tarih yazımında, övünç vesilesi yaratmak ile herkesçe bir taraflılık
içinde bir tarih bilinci yaratma arasındaki tercihinin yapılması gerekmektedir. Ulusal tarih yazımında sıklıkla karşılaştığımız anlatımın (hikaye etme-narrative) yargılara tutsak edilmesi, tarihsel gerçekliğin sadece nesnelliğini değil öznelliğini dahi
ortadan kaldırmakta, romantik bir tarih anlayışını askerî tarihe egemen kılmaktadır.
Sonuç olarak, askerî tarih, teyit suretiyle keşfedilen doğrular üzerine değil, mutlak gerçeklikler üzerine inşa edilmelidir. Aksi halde ondan beklen fayda sanallıktan
ileri girmeyecektir. Ancak askerî tarihin konularının haiz olduğu; ulusal güvenlik,
toplumsal hassasiyetler ile savaşların doğası gereği belge ve kayıtların maruz kaldığı
etkiler dikkate alındığında gerçekliğe ulaşmanın ne denli zor olduğu görülmektedir.
Maksat ve Fayda Sorunu
Modern askerî tarih yazımı, daha çok harekâtın sevk ve idaresine ilişkin (operasyonel) faydalar gözetmiştir. Bu eğilim, bir şekilde günümüzde de devam etmektedir. Şüphesiz, askerî tarihten beklenen faydanın ağırlıklı olarak askerî faaliyetleri
kapsaması doğaldır, ancak bu durum, disiplinden beklenenlerin sadece küçük bir
bölümünü oluşturmaktadır. Tersinden ifade edecek olursak; askerî tarihten beklenen faydayı, sevk ve idare ile sınırlandıran yaklaşımlar elde edilebileceklerden
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çok daha azıyla kısıtlı kalacaktır. Liddel Hart’ın “Strateji: Dolaylı Tutum” (2002:
2) adlı eserinde de değindiği üzere, askerî tarih, belirli harp prensiplerinin doğruluğunun teyidi için yazılmamalıdır. Neredeyse bütün dünya ordularında gelenekleşen bu eğilimin, sadece yanlış bir tarih yazımına neden olmakla kalmayıp,
tarihten belirli pratik sonuçlar çıkarmak isteyenleri de yanıltacağını kabul etmek
gerekir. Yukarıda, “Askerî Tarihin İnceleme Alanı ve Maksadı” başlıklı bölümde
ana hatlarıyla değindiğimiz bu sakıncayı biraz daha açarak şu eleştirileri saptamak
gerekir:
• Harp prensipleri, tarihte cereyan eden muharebelerden çıkarılan derslerin
ilkeler düzeyinde saptanmış sonuçları olsa da, bunların yarattığı etkiler bağıldır ve ölçülemez. Diğer bir ifadeyle, hiçbir ‘stratej’ yada ‘taktisyen’ hangi
harp prensibinin, hangi dozajla, harbin sonucuna ne kadar etki ettiğini ortaya koyamaz.
• Harp prensipleri, uygulanan askeri doktrinlere göre değişiklikler gösterir.
Üzerinde uzlaşılmış, “bunları uygularsanız mutlaka kazanırsınız” cinsinden
mucizevi bir harp prensipleri listesi bulunmamaktadır.11
• Zamanın sınamasıyla geçerlilik kazanmış olsalar da harp prensipleri, harbin
değişen doğasına göre önemlerini yitirebilmektedirler.
• Ne bugünün ne de geçmişin muharebeleri, sayısı bir düzineyi bulmayan
harp prensipleri ile izah edilebilecek ya da kazanılabilecek kadar basit çatışmalar değildir. Stratejinin kurucularından Sun Tzu, bir harbin sonucuna
ilişkin kesin değerlendirme yapılabileceğini, ancak bunun için pek çok veri
hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğine dikkat çekmektedir. Aksi şimdiye kadar kanıtlanamayan sadece bu tez bile, askerî tarihin derinliğine ve
genişliğine irdelenmesi ihtiyacının açık kanıtıdır.
Yukarıda “Askerî Tarihin İnceleme Alanı ve Maksadı” başlıklı bölümde de belirtildiği üzere, askerî tarihin daha geniş bir kapsam ve konu çeşitliliği ile ele alınması, bu disiplinden elde edilecek hasılayı da artıracaktır. Nitekim, başta muharebe
sahası ana fonksiyon alanları olmak üzere, askerî bilimler disiplinde yer alan kavramlar, zamanın ve uygulamalardan çıkarılan derslerin etkisiyle, kendilerini yeniden inşa ederler ya da şartlara, uygulanan doktrin ve teknolojilere bağlı olarak
önem ve önceliklerini yitirebilirler.
Yukarıda “Gerçeklik ve Doğruluk Sorunu” alt başlığında da belirtildiği üzere,
askerî tarih, ele aldığı kavramları, mutlak surette yaşandığı dönemdeki haliyle ortaya koymak durumundadır. Bu yapılmadığı taktirde, bugünü tekrar eden bir tarih
söyleminin önüne geçmek mümkün değildir. Oysa ki kavramların ilk halleri,
daima gelişime açıktır ve geleceğe yönelik umutları bünyesinde barındırır.
11

Çeşitli ordularda uygulanan harp prensipleri için bkz. Yılmaz Oğuz (2008: 92).
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Sonuç olarak, askerî tarih dalının gelişebilmesi için, sadece muharebelerin sevk
ve idaresi ile ilgili sonuçlar çıkarmanın ötesinde ve üzerinde, askerî bilimler disiplininin ihtiyaçlarını karşılayacak bir felsefenin benimsenmesi gerekmektedir.
Bugüne Kalanlar ve Yarına Aktarılanlar Sorunu
Geçmişte yaşananlardan bugüne aktarılanları ve geleceği şekillendirme ihtimali
olanları saptayabilmek için öncelikle, gerçekliğin doğru sabit ve değişkenlerle (parametre) konumlandırılması, bu saptama üzerinden gerçeğin olduğu şekliyle tespit
edilmesi, daha sonra da tarih yazanın yeterli kapasitede olası gerekmektedir.
Uygun inceleme düzey ve birimlerine göre yapılmayan askeri incelemeler, ölçeksiz haritalar yada etrafında derinlik fikri yaratacak perspektif detayları olmayan
fotoğraflar gibidir. Bu durumda, ekrana yansıyan görüntünün; bir ilkçağ okunun
temreni, bir orta çağ süngüsünün ucu, yeniçağ mermisinin çekirdeği yada nükleer
füze başlığı olup olmadığı hakkında fazlaca bir fikir vermez.
Teknik olarak harp ve muharebelerin cereyan tarzına ilişkin tarih yazımında
coğrafya bir veri olarak tahlil edilirse de, bu arazi incelemesi uygun inceleme düzey
ve birimlerinde yapılmamaktadır. Bir muharebe sahası ile harekât bölgesi ve harp
alanı, -uygulamada çoğunlukla olduğu üzere- aynı ölçütler üzerinden incelenemez.
Kaldı ki askerî tarih tetkiklerinde, sadece bu ayrımın bile çoğunlukla yapılmadığı
ya da doğru bir şekilde yapılmadığı görülür. İnceleme düzeyindeki bu aksaklığın,
taktik, operatif ve stratejik birlikler seviyesi gibi inceleme birimlerinde de tekrar
ettiği görülmektedir.
Geleneksel askerî tarih anlayışı, geçmişi doğru bir şekilde anlamamıza imkan
vermediğinden, bugünün askerî anlayışının nasıl oluştuğu hakkında sağlıklı bir
sonuca ulaşılmasını da engellemektedir. Öyle ki askerî tarih yazanlar ve okuyanlar,
adeta tarihin süregiden yapısını unuturlar. Bu anlayış, askerî tarih yazımını o kadar
sınırlandırır ki değil yaşananlar üzerinden bugünü anlamak, anlatılan dönemi hazırlayan koşulları bile kavramak mümkün olmaz. Bu yapıdaki bir tarih yazımının,
askerî süreç ve eğilimleri tanımlaması ya da geçmişten yarına ışık tutacak verileri
sağlaması beklenemez.
Askerî tarih yazımında gerçeklik ilk haliyle saptanmalıdır; dönemin şar ve koşullarının olduğu kadar, askerî doktrin ve konseptleri de dikkate alınmalıdır. Tarih
yazımında da olduğu üzere geçmişin bugünkü değerler üzerinden açıklanması,
geçmiş ile sonrası arasındaki ilişkinin kopmasına neden olduğu gibi, askerî bilimlere esin kaynağı olacak olan kavramların da geliştirilmesine engel olur. Örneğin,
kökeni iki bin yıl öncesine dayanan ancak son dönem askeri yazınına dahil olan
“dolaylı tutum”, “ağırlık merkezi” ve “karar noktası” gibi kavramlar, sırf bu nedenle
uzun süre zamanın gölgesinde kalmışlardır.
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Kavramların ilk hali üzerinden yapılan saptamalar, bugüne kalanların anlaşması
ve geleceğe yönelik açılımların gerçekleştirilebilmesi için ilk adımı oluşturur. İkinci
adım, olaylardan yapılara, eğilim ve süreçlere ulaşmaktır. Nitekim, günümüzün
askeri karar verme süreçlerine yön veren “karar süreci”, “harekât matrisi” gibi kavramlar bu kapsamdadır.
Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere, askerî tari, sadece muharebelerden ibaret
olmadığından, askerî bilimler disiplinin bütün konularına ışık tutabilecek bir zenginliği içermek durumdadırlar. Askerî tarihin bu yapısal sorunu, genel tarih yazımında tarihçinin yeterliliği sorunuyla birleşince durum içinden çıkılmaz bir hal
almaktadır. Daha açık bir ifadeyle, askerî tarih yazıcıları, yeterli tarih bilgisiyle beraber, asgari yeterli seviyede askerî bilgiye ve tercihen alan tecrübesine nadiren sahiptirler. Birbirinden çok farklı uzmanlık alanlarını kapsayan askerî tarih
yazımında, bu özellikleri tek bir şahısta toplamanın zorluğu dikkate alındığında,
tarih yazımının bir ekip çalışmasıyla gerçekleştirilmesi daha kabul edilebilir bir seçenek olarak görülmelidir. Bunun mümkün olmaması halinde ise tarihçi mutlaka
uzman danışmanlığı almalıdır.
Geçmişten gelip bugünü ve geleceği şekillendirenlerin doğru bir şekilde tahlil
edilebilmesi, salt askerî tarih yazımında sağlanacak başarılarla sağlanamaz. Bu tahlilin başarısı, başta genel ve siyasi tarih olmak üzere askerî tarihin ilişkili olduğu
diğer tarih dallarında kaydedilen gelişmeye bağlı kalacaktır. Bu temel sorunun aşılmasına ilişkin cevap ise esasen sorunu içinde gizlidir. Askerî tarihin gelişememesinin başlıca nedenlerinden biri, onun diğer tarih dallarına açılım ve zenginlik
kazandıracak bir yapıda ele alınmamasıdır. Bunun yapılması durumunda ise, her
bir tarih dalı biraz daha fazla bir şekilde içinde askerî tarih barındıracağından, bu
disiplinin gelişimine de üniversitelerde bir yer bulmasına da katkı sağlayabilecektir.
9. Sonuç
Bir bilimsel disiplin olarak tarih yazımında halen devam eden tartışmalar irdelenmeksizin, askerî tarih alt disiplinine, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına ışık
tutacak bir nitelik kazandırılamayacağı, temel savına dayanan makalede, askerî
tarih yazımının temel sorunları, tarih yazımın sorunlarıyla birlikte incelenmiştir.
Mesele sırasıyla; askeri tarih felsefesi, askerî tarihin askerî bilimler disiplini içindeki
konumu, tarih yazımının temel sorunları ve bu sorunlardan askerî tarih felsefesine
aktarılanlar olmak üzere beş bölümde incelenmiştir.
Birinci bölümde, askerî tarih felsefesinden ne anlaşılması gerektiği özetle tanımlanmıştır. Bu kapsamda sözcüğün, esasen askerî tarihe nasıl bir bakış açışıyla
yaklaşılması anlamına geldiği ifade edilmiştir.
İkinci bölümde, askerî tarihin tarih yazımı içindeki konumu incelenmiş, müteakiben kavramın harp tarihi ile olan ilgisi tartışılmış ve tanımı yapılmıştır. Bu
21. Yüzyılda Sosyal Bilimler

Sayı: 4 / Haziran-Temmuz-Ağustos ’13

165

Ali Bilgin VARLIK

bölümde, askerî tarihin, genel tarihin bir alt bölümü olduğu yönündeki saptamaların kavrama yapısal bir özellik kazandırmadığı, asıl yapılması gereken saptamanın; “askerî tarihin, genel tarihten ayrı ancak, ayrılamaz niteliği” olduğu ileri
sürülmüştür. Bu bölümce ayrıca, önceki tanımlardan farklı olarak askerî tarih: “Askerî bilimler disiplininin kapsamında yer alan konuları inceleyen tarih dalı” olarak
tanımlanmak suretiyle disiplinin geleneksel yaklaşımda kabul gören kapsamından
daha geniş ve derin anlamlar içerdiği vurgulanmıştır.
Üçüncü bölümde, askerî tarihin askerî bilimler disiplini içindeki konumu ve
işlevi ortaya konmuştur. Bu bölümde ayrıca, askerî bilimlerin ilgili olduğu diğer
bilim dalları ve bilimsel disiplinlerin askerî tarih yazımına olan etkileri irdelenmiştir. Askerî tarihin maksadı ve kapsamına ilişkin bu temel tartışmanın ışığında,
nelerin, neden incelenmesi gerektiği sorusunun cevabı aranmıştır.
Dördüncü bölümde, askerî tarihin temel sorunlarına ışık tutmak üzere, bir sosyal bilim olarak tarihin problem sahaları, ana hatlarıyla, incelenmiştir. Bu kapsamda, süreç içerisinde tarihe felsefesinde kaydedilen değişimler; modern öncesi,
modern, modern sonrası ve çağdaş dönem başlıkları altında incelenmeyi müteakip,
bütün dönemlerde tarih anlayışına egemen olan yapı, geliştirilen bir model çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre tarih bilimi: 1) Zihinsel 2) Varlıksal
3) Yöntemsel olmak üzere birbiriyle ilişkili üç katmandan oluşmaktadır. Temel sorununu; “tarihten beklenen maksat ve fayda”nın oluşturduğu, zihinsel katman;
tarih yazımında esas alınacak verilerin neler olduğunun, olayların hangi şart ve
koşullarda geliştiğinin ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemek suretiyle, tarihsel
yapı, süreç ve eğilimlerin neler olduğunun cevabını aramaktadır. Tarihte geçen
olaylar ile (gerçekler) ile tarih yazanın gerçekleştiğini çeşitli verilerle kanıtlamaya
çalıştığı olaylar (doğrular) arasındaki bağı örtüştürmeye çalışan varlıksal katman;
ne olduğunun, nasıl olduğunun ve neden olduğunun cevabını aramaktadır. Temel
sorunu; “yaşananlardan bugüne aktarılanların ve geleceğe etki edecek olanların
neler olduğu” olan yöntemsel katman, olayları derinliğine ve genişliğine araştırma
imkanı veren uygun inceleme düzey ve birimlerinde tahlil etmeye ilişkindir.
Beşinci bölümde, önce askerî tarih yazımının tarihsel seyri özetle ortaya konmuş müteakiben, bir önceki bölümde geliştirilen modelin ana meseleleri esas alınarak bugünkü askerî tarih anlayışı sorgulanmıştır. Yapılan inceleme neticesinde:
• Tarih yazımına ilişkin olarak geliştirilen kuramların tek başlarına, bugünün
ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir askerî tarih yazımına yeterince
katkı sağlamadığı,
• Askerî tarih felsefesi üzerindeki tartışmalar belirli bir olgunluk seviyesine
ulaşmadan bu dalın gelişemeyeceği,
• Ancak gelinen aşamada, askerî tarih yazımının konu ve kapsam bakımından
derinleşip genişlemesi yönünde önemli aşamaların kaydedildiği,
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• Askerî tarihin temel verilerini oluşturan tarihsel gerçekliğe ulaşmanın diğer
tarih dallarından daha zor olduğu,
• Askerî tarih felsefesinde, geleneksel anlayışın terk edilerek, askerî bilimler
disiplininin ihtiyaçlarını karşılayacak değişikliklere gidilmesi gerektiği,
• Bu maksatla uygun inceleme düzey ve birimlerinin yeniden tanımlanması
gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
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