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S U N U fi
Bilim ve Sanat Vakf› taraf›ndan düzenlenen Klasiği Yeniden Düşün mek bafll›kl› uluslararas› sempozyum, pekçok yeni bak›fl ve yorumlamaya kap› aralam›fl bulunuyor. Kuruluflundan itibaren düzenledi¤i bilimsel toplant›lar ve baflta Dîvan ‹lmî Araflt›rmalar dergisi olmak üzere yapt›¤› yay›nlarla Bilim ve Sanat Vakf›, klasik birikimi sürekli olarak
ilgi alan›nda tutmufltur.
Sempozyumun konusunu teflkil eden klasik kavram›n›n disiplinleraras› niteli¤ine uygun olarak tabiî bilimlerden siyasete, iktisattan sanata,
felsefeden dine kadar uzanan genifl bir yelpazedeki genç akademisyenlerden teflekkül eden Sempozyum Düzenleme Kurulu, dinamik bir çal›flma ile klasik meselesinin tart›fl›labilece¤i ana eksenleri belirlemek ve
konu etraf›ndaki ortak sorular› kat›l›mc›lar›n dikkatine sunmak için
büyük çaba harcad›.
Sempozyuma yurt içinden ve yurtd›fl›ndan çok say›da bildiri önerisi
sunuldu. Bunlar aras›nda seçim yapmak, Düzenleme Kurulunun iflini
hayli zorlaflt›rd›. Böylesine genifl kapsaml› bir konunun gelecekte daha
pek çok akademik toplant›ya konu olaca¤› tesellisi ile, meselenin farkl› disiplinlerdeki tezahürünü yans›tacak bildirilerin seçilmesine özen
gösterildi. Sempozyum çerçevesine uymakla birlikte programa al›namayan çok say›daki tebli¤ sahiplerine bu vesile ile teflekkür ederiz.
8-10 Ekim 2004 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen sempozyum boyunca, efl zamanl› dört oturum halinde yaklafl›k 90 tebli¤ sunuldu ve oturumlar, üç gün devam eden yo¤un bir izleyici kat›l›m›yla tamamland›.
Sempozyumda sunulan bildirilerin say› ve sayfa adedi bak›m›ndan teflkil etti¤i yekûnun fazlal›¤›, bildiri kitab›n›n yay›m sürecini biraz geciktirmifl olmakla birlikte, bu büyük birikimin bir yay›na dönüflmüfl olmas›,
klasik meselesi etraf›nda daha sonra yap›lacak bilimsel faaliyetler için
bafllang›ç teflkil etmesi bak›m›ndan önemlidir. Bildiri say›s›n›n ve ilgili
disiplinlerin çeflitlili¤i sebebiyle Sempozyum Düzenleme Kurulu, bildirilerin üç ana bafll›k alt›nda tasnif edilerek yay›nlanmas›n› uygun buldu.
Bunlar›n ilki 2006 y›l›nda, Sanat ve Klasik bafll›¤›yla yay›nlanm›flt›. Elinizdeki ikinci kitap Medeniyet ve Klasik ismini tafl›yor. Bu serinin üçüncü ve son kitab› ise ‹slam ve Klasik bafll›¤›yla yay›na haz›rlan›yor.
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Harâc ve Emvâl Kitaplar›

Klasik meselesinin en genifl biçimiyle tart›flmaya aç›ld›¤› bu verimli
akademik faaliyetin gerçekleflmesinde pekçok kimsenin de¤erli katk›s›
bulunuyor:
Öncelikle böyle büyük ve külfetli bir organizasyonun sorumlu¤unu gö¤üsleyen ve her aflamada bütün imkanlar› seferber eden, ev sahibi Bilim ve Sanat Vakf›’n›n baflta Vak›f Baflkan› Say›n Dr. Mustafa Özel olmak üzere sayg›de¤er Yönetim Kurulu üyeleri için elinizdeki bu kitap,
ümit ederim ki en içten teflekkürü ifa etmektedir. Ayr›ca maddi katk›lar›yla sempozyuma destek veren Eminönü Belediyesine, Belediye Baflkan› say›n Nevzat Er’in flahs›nda flükranlar›m›z› ifade etmek istiyorum.
Bilim ve Sanat Vakf› bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin gayretli ve fedakar gönüllüleri olmadan, böyle bir sempozyumun alt yap›s›n›n kurulmas› kolay olmazd›. Ayr›ca bu büyük organizasyonun baflar›yla tamamlanmas›nda önemli pay› olan Sempozyum
Düzenleme Kurulunun de¤erli üyeleri Dr. Mustafa Özel, Ahmet Okumufl, Dr. H›z›r Murat Köse, Dr. Burhan Köro¤lu, Doç. Dr. Faz›l Önder
Sönmez, Doç. Dr. Coflkun Çak›r, Dr. Aziz Do¤anay, Dr. Lokman Gündüz
ve Yunus U¤ur’a teflekkür etmek benim için vazgeçilmez bir görev.
Sempozyumun her türlü teknik ve hizmet donan›m›n› kusursuz bir çal›flma ile düzenleyen baflta Akif Demirci ve Faruk Deniz olmak üzere
Bilim ve Sanat Vakf›’n›n de¤erli yönetici ve çal›flanlar›na ne kadar teflekkür edilse azd›r.
Sempozyuma iliflkin bas›l› malzemenin estetik yükünü baflar›yla
omuzlayan ve flimdi de bildiriler kitab›n›n düzenlemesini yapan Salih
Pulcu ve Hayat Ajans çal›flanlar›, sempozyumun görselleflmesindeki
önemli paylar› sebebiyle burada flükranla an›lmay› hakediyor.
Son olarak, sempozyum s›ras›nda kat›l›mc›lara da¤›t›lan bildiri özetleri kitab› ve elinizdeki ikinci bildiri kitab›n›n yay›na haz›rlanmas›ndaki
katk›lar› için Mehmet Cüneyt Kaya, Nurullah Ard›ç, Alim Arl› ve Dr.
Halit Özkan’a müteflekkirim.
Klasik meselesi etraf›ndaki bu kapsaml› çal›flman›n, ayn› konuda müteakiben yap›lacak daha ileri çal›flmalar için cesaretlendirici bir bafllang›ç oluflturmas› en büyük temennimiz.
Sayg›lar›m›zla.

Dr. Sami Erdem
Sempozyum Koordinatörü

Önsöz
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Say›n Misafirler,
Bilim ve Sanat Vakf› Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi’nin düzenledi¤i
“Klasi¤i Yeniden Düflünmek” bafll›kl› uluslararas› sempozyuma hofl
geldiniz.
Sempozyumumuza “uluslararas›” yerine “medeniyetleraras›” s›fat› daha
uygun düflerdi. Ulus kavram›, birkaç yüzy›ll›k serüvenini tamamlam›fla
benziyor. Dünya sistemimizin merkezinde uluslar yerlerini ulus-üstü yap›lara b›rak›rken, çevre bölgelerde yukar› ve afla¤› do¤ru aray›fllar hummal› bir biçimde devam ediyor. Afganistan’dan Irak’a kadar Bat› Asya’daki geliflmelerin ve Türkiye’nin k›rk y›ll›k AB serüveninin kritik bir noktaya gelmesi bu çerçevede de¤erlendirilmelidir.
Avrupa ya kendi minnac›k k›tas›na hapsolup Amerikan militarizmini protesto ile gün sayacak ya da gerçek bir düflünsel/politik dönüflüm yaflay›p
Türkiye ve Rusya üzerinden Asya’ya uzanacakt›r. Türkiye ya Asya derinli¤ine do¤ru jeokültürel bütünleflme yaflay›p zinde bir zihin ve ruhla Avrupa’ya girecek ya da Avrupa’ya do¤ru küçülerek yafll› Beyaz Adam’›n yeniden Asya’ya geçiflinin asma köprüsü olacakt›r. Belki bunlar›n ikisi de olmayacak, minnac›k dünyam›z nükleer silahlara sahip muhteris çetelerin
meydan kavgas›nda kozmik yaflam›n› tamamlay›p bir kenara çekilecektir.
‹flte böyle bir u¤rakta, medyada bütün ilgi Türkiye ile AB aras›ndaki ekonomik ve siyasî iliflkilere yo¤unlaflm›flken, BSV olarak klasikler meselesini ele al›yoruz. Bilim ve toplumbilim klasikleri, felsefe klasikleri, ilahiyat
klasikleri, sanat ve edebiyat klasikleri… ‹nan›yoruz ki, insanl›¤›n kurtulufl
reçetesi, klasik kitaplar›n sayfalar›nda, klasik yap›lar›n sütunlar›nda ve
klasik musikinin na¤melerindedir.
Sadece Türk toplumu olarak de¤il, bütün Müslüman toplumlar olarak tarihteki üçüncü büyük yüzleflmeyi yafl›yoruz.
1. Birincisi, bundan 1200-1300 y›l kadar önce, klasik Yunan ve ‹ran medeniyetleriyle yüzleflmemizdi. ‹slâm toplumu evrilirken, iki köklü düflün-
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ce, sanat ve yönetim gelene¤iyle karfl› karfl›ya geldi. Bu yüzleflmeden, insanl›k tarihinde kendine özgü, farkl› bir düflünür tipi olan âlim ç›kt›. Asya medeniyetleri daha önce flaman, brahman, mandarin gibi özgün tipler üretmiflti. Yunan medeniyetinin bu ba¤lamda katk›s› filozof oldu. Yahudi-H›ristiyan gelene¤i bizi haham (rabbi) ve rahiple tan›flt›rd›. Âlim
bütün bunlardan farkl› olarak, Müslüman bireyin hem ontolojik güvenli¤ini sa¤layan hem de ona örgütlü siyasî toplum (devlet) karfl›s›nda özgürlük alan› açan, mücadeleci-düflünürdür.
2. ‹kinci yüzleflme, yükselen Bat› medeniyeti ile, siyasî bir dille söylersek,
Emperyalizm ile yüzleflmemiz oldu. Âlim püredeb geri çekilip yerini münevvere b›rakt›. Münevver, yani tenvir edilen, ayd›nlanan. Ifl›¤› kendi d›fl›ndan gelen; kendi d›fl›ndan, yani Avrupa’dan. Kant, Ayd›nlanma’y› “kiflinin, kendi cesaretsizli¤i yüzünden yol açt›¤› bir sabavet (çocukluk, rüfldüne ermeme!) durumundan kurtulufl” olarak tan›ml›yor ve Sapere aude!
diye hayk›r›yordu: Akl›n› kullanmaya cür’et et! Münevver, kendi akl›n›
de¤il, Avrupal›n›n yani bir baflkas›n›n, kendinden üstün gördü¤ü bir insan›n akl›n› kullanmay› ayd›nlanma sand›. Avrupa klasiklerine yaklafl›m›
hep bu çerçevede ve bu psikoloji içinde oldu. Avrupa ak›l deposuydu, ›fl›k
kayna¤›yd›. Ne yap›p edip, bu ayd›nl›k hazineyi ülkemize tafl›mal›yd›k!
Nitekim, bilebildi¤imiz kadar›yla, BSV’nin bu sempozyumu son 50 y›ldaki üçüncü klasikler sempozyumudur. 1976 ve 77 y›llar›nda Suat Sinano¤lu yönetiminde, Ankara Üniversitesi Klasik Ça¤ Araflt›rmalar› Kurumu taraf›ndan s›ras›yla “Klasik Ça¤ Düflüncesi ve Ça¤dafl Kültür” ve “Klasik
Düflünce ve Türkiye” bafll›kl› iki sempozyum düzenlendi. Sempozyumlarda Say›n Sinano¤lu “Gelinen noktada Bat› uygarl›¤› içinde tümüyle yer
almaktan baflka bir yol olmad›¤›n›, bu yolun da Bat›n›n klasik ça¤ düflüncesini anlamaktan geçti¤ini” belirtiyordu.
3. fiimdi üçüncü yüzleflme evresindeyiz. Avrupa ve topyekûn Bat› medeniyeti derin bir kriz içindedir. Endüstriyel-teknolojik devrimler ne bireyi
özgürlefltirdi ne toplumlar›n güvenli¤ini sa¤lad›. ‹nsanl›k tarihinin en y›k›c› savafllar› 20. yüzy›lda gerçekleflti. 21. yüzy›l ise Büyük Nükleer Terör
korkusuyla bafllad›. ‹nsanl›k, tarihte ilk defa topyekûn yok olma tehdidiyle yüz yüzedir. Bunu gerçeklefltiren Avrupa akl›na ne Avrupa’da, ne onun
uzant›s› olan Amerika’da ne de baflka yerde güven kald›. Modern medeniyet bütünüyle bir intihar›n efli¤indedir.
Klasikler, intihar ilac›d›r. Ad›na ister ayd›n, ister âlim, ister filozof diyelim; ister onun için yeni bir kelime icat edelim, ça¤dafl düflünürün ilk gö-
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revi kelimelere flifa vermek olmal›d›r. Güvenli bir toplum için, güvenilir
bir dile muhtac›z. Serbest piyasa ekonomisi diyoruz, 500 flirket dünya üretiminin üçte birini gerçeklefltiriyor. Demokrasi diyoruz, ama dünya nüfusunun onda sekizi diktatöryel rejimler alt›nda yafl›yor; onda ikisi ise medyatik manipülasyona maruz kalm›fl durumda. Sivil toplum diyoruz, bunlar›n hiç biri klasik cemaat yap›lar›n›n sa¤laml›¤›na sahip de¤il; üstelik
bir k›sm› ekonomik tekellerle ve devletlerle iflbirli¤i içinde. ‹nsan haklar›
diyoruz, bunlarla sadece dünya nüfusunun onda birini oluflturan AvroAmerikal› beyaz insanlar›n haklar›n› kasdediyoruz.
Bilim ve Sanat Vakf›’n›n Klasikler meselesini yeniden gündeme getirmesi
bu bak›mdan s›radan bir entelektüel tecessüs de¤il, varolufl sanc›s› çeken
bir toplulu¤un flifa aray›fl›d›r. Elbette insan zihni aç›k uçludur ve her fleyin
çaresi geçmiflte de¤ildir. Ancak, insan türünün insanca yaflamaya iliflkin
geçmiflte cevab›n› bulamad›¤› herhangi bir meselenin gelecekte cevab›n›
bulabilece¤i de flüphelidir. Ak›l ile Gelenek bu yolda el ele vermek zorundad›r. Hiçbir do¤ru, sadece bizim flu anki ak›l yürütmemizin eseri olamaz.
Hiçbir güzel, sadece flu anki estetik anlay›fl›m›zdan ç›kar›lamaz.
Do¤ru ve Güzel, izi sürülebilen de¤erlerdir. ‹zi sürülebilen ve gelifltirilebilir süreçler. Klasikler, bu sürecin solmayan çiçekleridir. ‹ster mimarîde
ister felsefede olsun, klasik bir eserin temel kriterleri vard›r:
a. Felsefî yahut fikrî derinlik.
b. Taklit edilebilir nitelikte özgün içerik.
c. Kendinden sonraki olaylar/geliflmeler üzerinde etki.
d. Sonraki düflünürler/sanatç›lar üzerinde etki.
e. Bir düflünce veya duygu kategorisinin timsali olmak.
f. Evrensel takdire lay›k olmak.
Sanat veya düflüncenin birçok alan›ndan örnekler verilebilir, ama ben
toplumbilim tarihinden bir örnekle yetineyim. Bana göre toplumbiliminin (sadece sosyoloji demek istemiyorum; sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, hatta tarihten oluflan topyekûn toplumbilim!) üç ana klasik eseri
Mukaddime, Kapital, Ekonomi ve Toplum’dur.
‹bn Haldun 14. yüzy›lda “toplum olaylar›n›n da t›pk› tabiat olaylar› gibi
‘soyutlanarak incelenebilir’ olgular oldu¤unu ve bunlar›n yasalar›n›n
keflfedilebilece¤ini” ileri sürdü. Keflfetti¤i en önemli yasa, asabiye yasas›yd›. Ne var ki, bu yasa ancak birkaç nesil sürebilen siyasî varl›klar›n (küçük beylik ve krall›klar›n) yükselifl ve düflüflünü aç›klayabiliyordu.
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Karl Marx, daha kapsaml› bir yasa keflfetti: çat›flma. ‹nsan toplumlar› ilkellik aflamas›ndan sonra hep, aralar›nda ç›kar çat›flmas› bulunan s›n›flar halinde yaflad›lar. Bu, toplumsal evrimin temel yasas›yd›.
Max Weber, çat›flma yasas›n› kabul ediyor, fakat çat›flmaya ra¤men insan
toplumunun varl›¤›n› sürdürebilme hikmetini meflruiyet yasas›nda buluyordu. Ç›kar farkl›l›klar›na ra¤men, insanlar›n az çok meflru kabul etti¤i
sosyopolitik düzenler kurulabildi¤i için toplumsal hayat sürebiliyordu.
Ayr›nt›larda bu üç düflünürden daha do¤ru düflünen, daha hakl› öngörülerde bulunan baflka birçok yazar gelip geçmifl olsa da, toplumbilimde bu
üç klasi¤in pabucunu dama atamam›fllard›r. Nihayet özgün bir tan›ma
ulaflabildik: Klasik, pabucu dama at›lamayand›r.
Konuflmam› bir mesel ile ba¤lamak istiyorum. Biraz sonraki aç›l›fl oturumunu yönetecek olan de¤erli ilim ve fikir adam› Mehmet Akif Ayd›n geçenlerde ailece bir umre ziyareti yapt›. Medine’ye vard›klar›nda, 10 yafl›ndaki o¤lu Bilgehan –deyim yerindeyse- huysuzlan›r. “Ben bu flehri hiç
sevmedim; gidelim buradan!” demeye bafllar. Herkes flaflk›nl›k içindedir.
“O¤lum, buras› Peygamber Efendimizin ve ashab›n›n yaflad›¤› flehir; biz
de onlar› ziyarete geldik. Medine’ye, Mekke’ye gitmeyi en çok isteyen sen
de¤il miydin?” Çocu¤un cevab›, büyüklerin kavray›fl gücünü zorlayacak
niteliktedir: “Ben Ça¤r› filminin Medine’sini istiyorum!”
Evet, 100’e yak›n de¤erli ilim adam›yla üç gün boyunca Ça¤r› filminin
Medine’sini, Platon’un Atina’s›n›, Sinan’›n ‹stanbul ve Edirne’sini arayaca¤›z. Bu aray›fl›n bize ve insanl›¤a flifa olmas›n› diliyorum.

Mustafa Özel
BSV Yönetim Kurulu Baflkan›
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Özet

Niçin Bugün Klasik?: Gadamer’den Dersler
Bizler, çabucak gelip geçen bereketsiz bir ça¤da yafl›yoruz; baz› insanlara göre, zaman›m›z “ileriye do¤ru h›zland›r›lm›fl” biçimde ak›yor. Bu
durumda bizim derhal, haf›za kayb›na ve çabucak demode olmaya
karfl› koyabilen yol gösterici iflaret tafllar› aramam›z gerekmektedir. ‹flte
bu anlamda, o önemli iflaret tafllar› “klasikler”dir. Gadamer’in ö¤rettiklerine itimat ederek, hem “klasik” ile neyi kastetti¤imizi hem de niçin
bilhassa bugün önemli olduklar›n› göstermek istiyorum. Gadamer’e
göre, klasikler zaman ve mekân›n d›fl›nda de¤ildirler; daha do¤rusu
insan hayat› için, her zaman ve mekâna münasip düflen kavray›fl ve
aç›klamalar sunarlar. Bu sayede daima “güncel”dirler. Tebli¤de iflaret
edece¤im üzere, Gadamer sadece klasikler ve onlar›n anlam›
“hakk›nda” yazmam›flt›r ve fakat onlar›n bizatihî kendi hayat› ve
pedagojik çabalar›yla olan münasebetini de gözler önüne sermifltir.
Ona göre klasikleri ö¤retmek, çabucak gelip geçen bir ça¤›n haf›za
kayb›na karfl› bir siper yahut s›¤›n›lacak bir kale vazifesi görmüfltür.
Burada sonuç olarak da, di¤er kültürlerle birtak›m paralelliklere dikkat
çekilecektir.
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We live in a fast-paced age; in fact, the pace of change—at least in the socalled “advanced” societies—seems to be constantly increasing. Technological innovations greeted as unheard-of breakthroughs only a few decades ago
are briskly overturned and rendered obsolete by newer inventions of still more staggering magnitude. Using the parlance of video tapes, some observers
have described our age as moving in “fast-forward.” The question which remains to be pondered, however, is whether speed is an adequate gauge for
the quality of human life. Clearly, no matter how germane to certain technical developments, fastness by itself does not adequately capture the peculiar
rhythm of a life well lived. Actually, many things in life—perhaps the most
important ones—require not speed but slowness and patience: the slow patience of allowing understanding to mature, relationships to grow, and good
dispositions to take hold. Nature’s own rhythm here gives us a cue: a rhythm
which, unhurriedly, follows the sequence of seasons and permits trees to
grow and flowers to blossom at their own pace. How could human life be radically different—given its embeddedness in the cycle of birth and death, a
cycle spread out into the seasons or so-called “ages of man” (infancy, adulthood, old age)?
In the field of education, the sequence of human “ages” is reflected in the
relation between teacher and student—a relationship which, in past centuries, was a close and intimate bond of apprenticeship (paradigmatically captured in the Indian formula of “guru-shishya-parampara”). In this relation, the
teacher transmitted to the student not only information but rather the continuity of a tradition of learning, the fruits of the slow labor of intellectual and
moral seasoning (far removed from clever dexterity).1 A short label for these
ripened or seasoned fruits of learning are “the classics,” and in this sense
everyone of the major cultural traditions on earth can boast a storehouse of
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“classical” texts and insights. What needs to be remembered, however, is that
“classics” is not simply a synonym for oldness or for wisdom construed in the
past tense. Treated in this manner, the classics would be a pastime reserved
only for teachers and older people—which would vitiate the need for continuity. In order to serve this need, classical teachings have to be able to speak
also to students or young people, that is, to people caught up in innovative
changes and forced to confront the trials and tribulations of their own generation. In the following I shall try to clarify the meaning of the phrase “the
classics,” using as my chief guide or mentor the German philosopher HansGeorg Gadamer. Combatting antiquarian leanings or the tendency to reduce
the classics to museum pieces, Gadamer in his writings has eloquently accentuated the continual “timeliness” of classical teachings, that is, their location
in every time rather than outside of time or in a particular time frame (that of
antiquity). In addition to writing “about” their meaning, Gadamer has also
been an exemplary teacher of the classics, demonstrating their relevance
particularly in our “fast-forward” age. I shall proceed from the semantic to
the practical-contemporary level, and conclude with a few comparative observations.
Gadamer and the Meaning of the Classics
In Gadamer’s magisterial work, Truth and Method, the topic of the classics surfaces in a somewhat unexpected context: namely, in the course of his
discussion of “hermeneutics” and of the “effectiveness” of historical experience. “Hermeneutics,” at this point, means basically the insertion of human
understanding in an interpretive learning process, while “effectiveness” refers to the temporal quality of such understanding, its mediating role between past and future. As can be seen, Gadamer immediately distances the topic from its customary or familiar frames of reference: especially from on archaeological study of antiquity, but also from a narrowly “historicist” treatment which, insisting on rigid periodization, assigns the classics to a specific
historical period (that of ancient history). As he notes, such modes of construal have indeed become prominent in modern Western history, especially
during the age of Romanticism and the ensuing rise of historical consciousness (epitomized by “historicism”). As a result of these construals, the notion of the classics or “the classical” was reduced either to a mere stylistic genre or else to the label for an admired, but hopelessly bygone era. Consequently pursued, Gadamer complains, the classical turns into the name for “a
phase of historical development,” but a place devoid of lasting significance.
More sharply put: the “historicization” of the concept amounts to its complete “uprooting” or “deracination” (Entwurzelung) and hence to its sidelining
facilitating amnesia.2
In Gadamer’s presentation, this misconstrual of the concept was not al-

Why the Classics Today? Lessons from Gadamer F. Dallmayr

5

ways prevalent in Western history, and it may give way again to a better understanding in our time. Especially during the Baroque age and certain peak
moments of German “classicism,” a different conception still held sway. In
Gadamer’s words: “The concept of classical antiquity and of ‘the classical’
which dominated pedagogical thought particularly in the days of German
‘classicism,’ combined both a normative and a temporal-historical dimension.” This combination or mediation was still clearly present in the writings
of Johann Gottfried Herder who was able to link historical sensitivity with
normative-philosophical standards and concerns. Despite a certain tendency to privilege historical development, a similar combination was still
operative in Hegel’s aesthetic philosophy—as is evident in his definition of
the classical as that “which is significant in itself and hence also self-interpretive” (or self-reflective). On a practical-pedagogical level, this normative and
pre-historicist view served as a cornerstone in the curriculum of the classical
secondary school system in Germany (known as “humanistisches Gymnasium”) and of programs of “liberal” education (or education in the classical “liberal arts”) elsewhere. During the first part of the twentieth century, despite
formidable obstacles, a slow resurgence of the older conception was noticeable—especially due to scholars like Werner Jaeger and other representatives
of “classical philology.” “It was symptomatic of a renewed historical self-criticism,” Gadamer remarks, “that, after the First World War, classical philology
started to re-examine itself under the banner of a ‘new humanism’ and hesitantly acknowledged again the combination of normative and historical elements in ‘the classical’.” Unavoidably, such a restored humanism shared
with the older humanist tradition the awareness of its “direct and exacting
commitment to an exemplary model”—a model which “as something past, is
unattainable and yet always present.”3
For Gadamer, the recovery of the normative or exemplary dimension is
crucial for grasping the proper significance of “the classical.” Yet, care must
be taken not to misconstrue this recovery by lapsing into the opposite tendency. Although sharply critical of historicism and its consignment of the
classical example to a limited period, Gadamer is equally reluctant to elevate
normativity into a sphere beyond time and space—which would rob it of its
concrete “effectiveness.” In good Aristotelian (and Hegelian) fashion, he pleads for the combination and mediation of “is” and “ought,” of temporal and
normative dimensions—in such a manner that the temporal remains impregnated with a qualitative potential. As he writes pointedly: “The classical is a
truly historical category precisely by virtue of the fact that it is more than the
mere name for an epoch or historical style but at the same time refuses to
evaporate into a super- or extra-historical norm.” Seen in this manner, the
classical does not merely designate some particular historical phenomena,
but rather signifies “an exemplary mode of being historical or temporal: na-

