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JOHANN GOTTFRIED HERDER

Johann Gottfried Herder (1744-1803) Aydınlanma Çağının en önemli 

filozoflarından biridir. Eserleriyle Aydınlanma felsefesine, Alman 

İdealizmine, Sturm und Drang hareketine, Weimar Klasisizmine ve Alman 

Romantizmine büyük katkılar sunmuş; başta Goethe gelmek üzere, birçok 

düşünür ve sanatçıyı derinden etkilemiştir. 
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gelişimine yol açan başlıca isimlerdendir. Bu denli merkezî önemde bir 

filozof olmasına rağmen, Herder’in bugüne dek yalnızca bir eseri Türkçeye 

çevrilmiştir: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Tarih 

Felsefesi, Ankara: Doğu Batı Yayınları, Kasım 2020).
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Felsefi hermenötiğin –anlama teorisi ve yorumlama metodu ola-

rak hermenötiğin– romantik felsefenin bir parçası ve onun Ay-

dınlanmanın tarihdışı düşünüşüne tepki olarak geliştiği yaygın 

bir kabuldür.1 Aşağıda bu varsayıma karşı çıkıyorum. Modern 

bir felsefi disiplin olarak hermenötiğin 18. yüzyıl Alman felsefe-

sinde Aydınlanma geleneği içerisinde sağlam biçimde yeşerdiği-

ni iddia ediyorum. Bu, Johann Gottfried Herder’in erken dönem 

eserlerinde bilhassa belirgindir. Kaleme aldığı ilk eserlerinde 

Herder, aklın tarihteki konumlandırılmışlığının sistematik bir 

tartışmasında temellenen hermenötik teorisini dile getirir. Böy-

lelikle romantik felsefenin en derin kavrayışlarını, Romantiz-

min kendisinin nasıl olup da Aydınlanma paradigmasının bir 

devamı olduğunu göstererek öngörür.

1. Gadamer’in Hakikat ve Yöntem’inde, modern hermenötiğin başlangıcı Schleiermacher’in 
romantik felsefesine dek götürülür. Bkz. Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, çev. Joel 
Weinsheimer ve Donald G. Marshall (New York: Continuum, 2003), 184-97. Bu esere 
yapılan atıflar TM diye kısaltılacaktır. Gadamer’in Herder’i tartıştığı metin Volk und Gesc-
hichte im Denken Herders (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1942) Herder’in halk 
kültürü kavramına odaklanır ve onun yorum teorisini dile getirmez. Bu noktanın daha 
kabataslak bir tartışması için bkz. “Aesthetic and Political Humanism: Gadamer on Herder, 
Schleiermacher, and the Origins of Modern Hermeneutics”, History of Philosophy Quarterly 
24, no. 3 (2007): 275–96.
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Herder’in modern hermenötiğe katkısı yeterince takdir 

görmemiştir. Bu muhtemelen çifte bir yanlış anlamadan kay-

naklanmaktadır. Öncelikle, Herder’in eleştirel hermenötiği, dü-

şüncenin tarihselliği üzerine bir dizi sistematik görüş ve onun 

yorumlamaya ve insanın öz-kavrayışına olan etkisini, yalnızca 

geç dönem eserlerinde geliştirdiği düşünülmüştür (Another 

Philosophy of History ve Letters on Humanity gibi daha teleolojik 

yazılar).2 İkinci olarak, Herder’in bu dönemde geliştirdiği teori-

nin, sonrasında Gadamer ve ontolojik dönüş ile ilişkilendirilen 

konumla çok benzer olduğu kabul edilir.3 Her iki varsayım da 

yanlıştır. Herder’in –Aydınlanmaya yanıt olarak ortaya çıktığı 

ve romantik felsefenin daha sonraki paradigmasını öngören bi-

çimiyle– erken dönem eserlerine yorumcunun tarihsel koşul-

lanmışlığına dair temel bir farkındalık hâkimdir. Dahası, onun 

Heidegger-sonrası felsefenin çerçevesinden hâlâ uzak olan her-

menötiği ontolojik (veya varoluşsal) bir ajandaya yönelmiştir. 

Önyargıların, bilginin sınırlandırıcı olduğu kadar mümkün kı-

lan koşullarını oluşturduğunu kabul ederken, anlama, ona göre, 

2. Robert Norton gibi makul bir okurun bile Herder’in 1772’deki edebiyat üzerine olan 
eserini şu şekilde görmesi semptomatiktir: “...genç Herder’in tarihsel analiz idealinin en 
iyi örneklerinden biridir. Fakat tarih sorununu araştırmasını yalnızca sanatla veya estetik-
le sınırlandırdığı son seferdir. Kendinden önce sunulan gözlemlerin heyecanıyla Herder 
1774’te yazdığı sonraki büyük eseri Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mens-
chheit içinde teorik planlarına daha somut ayrıntılar eklemeye başladı. Ayrıca bu deneme 
Herder’in entelektüel yaşamında yeni bir dönemin başlangıcını imler. Çünkü yayınlanışı-
nın ardından kendini giderek artan biçimde yalnızca tarihe adamıştır.” Bkz. Robert Norton, 
Herder’s Aesthetics and the European Enlightenment (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1991), 80–81; ayrıca bkz. a.g.e., 76. Deutscher Klassiker baskısı da Herder’in Shakespea-
re’inin temelde edebi teoriye bir katkı olduğunu öne sürer. Bkz. Johann Gottfried Herder, 
Werke in zehn Bänden, der. Günter Arnold vd., Cilt 2, der. Günter E. Grimm (Frankfurt am 
Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1993), 1169 (“Überblick”). Werke’ye yapılan atıflar W ile 
kısaltılacak, cilt ve sayfa numaraları belirtilecektir.
3. Diğerlerinin yanı sıra Hans Dietrich Irmscher de Herder’in Gadamerci felsefenin daha 
erken bir versiyonunu temsil ettiğini ileri sürer. Bkz. Hans Dietrich Irmscher, “Grundzüge 
der Hermeneutik Herders”, Schaumburger Studien, Heft 33, Bückeburg, 1973, 17–57.
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gayrimeşru ve üzerine düşünülmemiş inanç dizilerinin üstesin-

den gelme sorunudur. Herder’in hermenötiği, insanın öz-kav-

rayışının, geleneğin büyük eserleriyle meşgul olma yoluyla 

gerçekleştirildiği kendine has yöntemlerin bir tartışmasına yol 

açmaz. Aksine, tarihsel olarak konumlanmış yorumcunun öze-

leştiri için, sığ önyargılardan özgürleşmek ve ayrıca söz konusu 

metni veya ifadeyi daha yeterli biçimde kavramak için ihtiyaç 

duyduğu düşünsel mesafeyi kazandığı koşulların teorileştiril-

mesinin yolunu açar.

Bu bağlamda, Herder’in Shakespeare üzerine olan eseri 

özellikle önemlidir. 1760’lar boyunca, Shakespeare’in tiyatrosu 

Almanya’da epey tartışma konusuydu. Bazıları Shakespeare’in 

yeni tercüme edilmiş eserlerinden büyülenirken, eleştirmenler 

hâkim sanat anlayışını bariz biçimde ihlal eden bu oyunların 

sanat sayılıp sayılamayacağını sorguluyordu. Dolayısıyla Sha-

kespeare’e yapılan atıf Herder’in umduğu her şeyi sağlar: Sha-

kespeare, daha geniş ve aydın bir kitleyi meşgul eden bir örnek-

tir. Filozofları olduğu kadar eleştirmenleri de ilgilendirir, tam 

olarak, yeni gelişmekte olan estetik disiplinin kalbinde yer alır 

ve aklın kültürel-tarihsel koşullanmışlığı üzerine sistematik ve 

eleştirel düşünceye kapı aralayan bir konudur. Herder, Shakes-

peare’e bu düşünceler etrafında yönelir. Dahası Herder, ipuçları 

edebiyat ve beğeni üzerine olan erken dönem eserlerinde verilen 

fakat tamamen ortaya konmamış olan hermenötik dönüşü Sha-

kespeare üzerine olan bu eseri yoluyla geliştirir.4

Herder’in Shakespeare üzerine yazdığı deneme iki taslak 

biçiminde ve bir nihai versiyon biçiminde mevcuttur. Taslak-

4. Bkz. Johann Gottfried Herder, “Fragment of a Treatise on the Ode” ve “Essay on a History 
of Lyrical Poetry”, Selected Early Works, der. Ernest A. Menze and Karl Menges, çev. Ernest 
A. Menze with Michael Palma, içinde, (University Park: Penn State University Press, 1992), 
35–53 ve 69–85.
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ların mevcudiyeti Herder’in düşüncesinin adım adım gelişimi-

ni takip etmeyi mümkün kılar. 1770 ve 1773 yılları arasında 

Herder, Shakespeare değerlendirmesini veya mesela Elizabeth 

dramasına dair hâkim eleştiriyi değiştirmez. Ancak değişen şey, 

Herder’in Shakespeare’in tragedyasının neden yanlış anlaşıldığı 

kadar, onu anlamanın alternatif, daha yeterli bir teorisini de çö-

zümleme girişimidir.5 Herder’in Shakespeare üzerine olan ese-

ri –eserin (ilk taslağın) eşsizliğine yapılan bir vurgudan tarih-

selliğine odaklanılmasına (ikinci taslak) ve ta nihai versiyonun 

yorumcunun tarihselliğine yaptığı vurguya dek– yalnızca edebi 

estetik olarak değil, aynı zamanda hermenötiğe bir katkı olarak, 

hatta daha sonraki dönemde, diğerleri gibi A. W. Schlegel’de de 

karşılaştığımız, Shakespeare hakkındaki tartışmanın şeklini ve 

ifadesini bir yorumlama teorisi ve bir yorumlama alıştırması 

olarak tek ve aynı seferde nasıl bulabildiğini anlayabilmemize 

yardım edebilecek bir katkı olarak da okunmalıdır.

Öncelikle ilk taslağın çözümlemesiyle başlıyorum ve son-

rasında Shakespeare üzerine olan denemesinin ikinci ve üçüncü 

versiyonları boyunca Herder’in hermenötik konumunun gelişi-

minin izini sürüyorum. Herder denemenin taslağını yeniden 

ve yeniden hazırlarken sanat eserinin bireyselliği hakkında bir 

iddia, sembolik ifadenin içkin tarihselliği hakkında bir tez ve 

son olarak da yorumcunun tarihsel-kültürel konumlanmışlığı-

nın ortaya çıkardığı önyargıların yarattığı epistemik zorlukların 

bir çözümlemesini geliştirir. Herder’in görüşünün uygunluğu, 

onun epistemik konumu ve Heidegger-sonrası hermenötiğe hâ-

5. Başka bir önemli katkı ise birazcık daha erken bir döneme ait eser olan; “Über Thomas 
Abbts Schriften” (1768). Ancak bu metin önyargı sorunundan ve (tarihsel) anlamın doğası 
olarak kavrayışın epistemik koşullarından pek bahsetmez. Bkz. Johann Gottfried Herder, 
Philosophical Writings, der. ve çev. Michael N. Forster (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002), 167–78. Bu esere atıflar PW şeklinde kısaltılacak ve sayfa numarası eklene-
cektir.
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kim olan ontolojik odak hakkında bazı genel yorumlar sunarak 

bitiriyorum.

DEHA, BIREYSELLIK VE SEMBOLIK IFADE:

BIRINCI 1771 TASLAĞI

Herder “Shakespeare Üzerine”nin ilk taslağında şair ve eleştirmen 

Heinrich Wilhelm von Gerstenberg’in konumuna değinir. Sanatta-

ki katı, klasisist bir paradigmaya karşı,6 Gerstenberg, Shakespeare 

tiyatrosunun estetik uygunluğunu haklı çıkarmaya çalışır. Ancak 

Gerstenberg bu girişiminde yalnız değildir. O zaman başlıca iki 

savunma hattı vardı. Öncelikle, Shakespeare’in dramatik eserleri-

nin, eğer Poetika doğru biçimde okunmuşsa, Aristoteles poetikası-

nın standartlarını karşılamadığı iddia edilmekteydi. İkinci olarak 

ise Elizabeth Çağı dramasının klasisist reddinin ötesine geçmek 

için Shakespeare’in eserinin değil, Aristoteles’in Poetika’sının ye-

niden yorumlanması gerektiği öne sürülmekteydi. Eğer Poetika 

normatif değil de anlatısal bir metin olarak görülürse, Aristote-

les’in eseri, İngiliz oyun yazarının estetik vaadini aydınlatmak ve 

hatta savunmak için de kullanılabilirdi. Gerstenberg’in eserinde 

birinci stratejiden ziyade ikincisi yansıtılmaktadır.7

6. Hem Gerstenberg hem Herder klasisizmi sanata katı biçimde kural yönelimli, indirge-
meci bir yaklaşım olarak görür. Klasisist estetiğin daha incelikli bir tartışması için, bkz. 
Frederick C. Beiser, Diotima’s Children: German Aesthetic Rationalism from Leibniz to Lessing 
(Oxford: Oxford University Press, 2009).
7. Gerstenberg hâlihazırda Shakespeare tragedyalarının “lebendige Bilder der sittlichen 
Natur” (ç.n. Türkçede “geleneksel doğanın yaşayan resimleri”) olarak okunması gerektiğini 
savunmuştur ve dolayısıyla İngiliz oyun yazarını Herder’in Fransız hayranı eleştirmenlerin 
mekanik kural takibi olarak algıladığı şeyden uzaklaştırmıştır. Wilhelm von Gerstenberg, 
Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur (1766), 15.’den 18. mektuba kadarı yeniden ba-
sılmıştır, Shakespeare in Germany, 1740–1815, der. Roy Pascal (New York: Octagon Books, 
1971), 55–71 (alıntı 57. sayfadandır).
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Herder, Gerstenberg’in Aristoteles poetikasını klasisist-

lerden alma arzusunu destekler ve böylelikle Shakespeare dra-

masının yeniden değerlendirilmesi sürecini başlatır (W, 2: 522). 

Ancak Gerstenberg’in argümanları konusunda Herder daha az 

etki altındadır. Eğer Gerstenberg doğru bir amaç güdüyorsa bile, 

ona yanlış araçlarla yaklaşmaktadır. Herder açısından Gersten-

berg’in savunması iki sorunla bozulur. Herder’e göre, Gersten-

berg Aristoteles’i yanlış anlar. Dahası, Shakespeare ve Aristote-

les’in birbirinin ışığında hiç yargılanamayacağı şeklindeki daha 

derin bir estetik önermeye de ikna olmamıştır. Bu bağlamda, ilgi 

çekici ve daha ilkeli nokta ikincisidir.

Gerstenberg, Shakespeare dramasını savunmada ortodoks 

klasisizmle meşgul olurken Almanya’daki Shakespeare tartış-

malarının en temel (klasisist) önermesini, bir kişinin modern 

bir sanat eserini antik Yunan poetikasından edinilmiş standart-

lar açısından yargılayabileceğini çözümlemez.8 Herder’in argü-

manı bu noktada temel bir doğrultu değişikliğini temsil eder. 

(Edebi eleştirmenin bakış açısından) Shakespeare ve Aristoteles 

arasındaki belli benzerlikleri tartışmak yerine, Herder, öncelik-

le (filozofun bakış açısından) böylesi bir mukayesenin uygunlu-

ğunu sorgular.

Gerstenberg’in savunmasının içeriklerine karşı Herder üç 

argüman biriktirir. Yaratıcı dehada gerçekleştirildiği biçimiyle 

yenilik ve gelenek arasındaki eşsiz ilişkiyi tartışarak; (a) sanat 

eserinin eşsizliği hakkında bir iddia, (b) Shakespeare draması-

nın tarihsel içeriği hakkında bir öneri ve (c) eşsizlik iddiası ve 

Shakespeare dramasının içerik olarak tarihsel olduğu şeklinde-

ki genel anlatım arasındaki olası gerilimi ortadan kaldırmak yö-

8. Aristoteles’e olan atfın Shakespeare oyunlarına dâhil olmadığına, daha ziyade o dönemde 
Fransa ve Almanya’daki estetik söyleme hâkim olan hususi, klasisist zihniyetin parçası 
olduğuna dikkat edilmelidir.


