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TARİHİN YAPISIVE KÜLTÜR 
BİLİMLERİNDEKİ ROLÜ 

Doç. Dr. Ayhan BIÇAK* 

Kültür bilimlerinin ele aldığı sorunlar, kültürün, ortaya çıktığı andan 
itibaren varolan sorunlardır. Sorunları ilk kucaklayan bilgelik, toplum 
sorunlarına çözüm bulma denemeleri sonucu, oluşmuştur. En küçük top
lumsal birim olan aileden başlayarak, toplumun bütün sosyal, siyasi, ik
tisadi, dini kurumlarının her kademesinde, her anında (insanın varolduğu 
andan itibaren) sorunlar olmuş ve bunlar için çözümler üretilmiştir. 
Felsefenin ortaya çıktığı zamana kadar, en az 20 bin yıl, efsaneler çerçe
vesinde gelenek ve gelenekleri yorumlayabilen bilgelikler, sorunlara ışık 
tutmuştur. Gelenek ve bilgelik, insaniann yaşama biçimlerinin dokusunu 
oluşturmuştur. Çok sonraları gelişen kültür bilimleri, efsane temelli bil
gece açıklama denemelerinin yerini almaya çalışmıştır. 

Kültür bilimlerinde amaç, toplumun !kültürün sorunlarının üstesin
den gelmektir. Bu sorunlar büyük ölçüde, yaşanılan gün ve gelecekte 
ortaya çıkabilecek durumlarla ilgilidirler. Toplumun gündelik yaşantıla
nnda etkili olduklarından, bir şekilde, çözüm bulmak zorunluluğu orta
ya çıkar. Kültür bilimlerinin üzerinde uğraştığı sorunlar zaman açısın
dan üç- geçmiş, şimdi ve gelecek- boyutludur. Sorunla uğraşan kişi, 
kendi dönemindeki bir sorudan ya da sorundan yola çıkınakla birlik
te, sorunun kaynağıve çözümünde kullanacağı malzemeyi geçmişten 
deriemek durumundadır. 

Geçmişteki oluşumlar, ilişkiler, yönlendirmeler sonucu oluşan bugü
nün sorunlari, çözümünde de, sorunun ya da sorunla ilgili çözüm deneme
lerinin geçmişi, sonuç açısından hayati önem taşır. Geliştirilen çözümler, 
sonraki gelşmelerde de etkili olacaktır. Ayrıca, birden bire ortaya çıkan 
sorunlar karşısında şaşırmamak için, gelecekte ortaya çıkabilecek du
ruınları, önceden görme ya da tahmin etmek de, bu bilim öbeginin 
görevleri arasındadİr. Bu bilimler, geçmişi ve şimdiyi değerlendirerek 
geleceği yönlendirme sorumluluguyla çalışmak durumundadırlar. 

*İstanbul Üniversitesi Felsefe Doçenti. 
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İnsan olmanın şartı, kültüre birebir bağımlılığı getirmektedir. Kültür
deki sorunlar, tarihi süreçten geldiklerinden ve tarih tarafından araştı
nldıklarından, tarih biliminin araştırma alanına girmektedirler. Sorunun 
tanımlanmasında, çözümünde ve gelecekte alacağı durumun görülebilme
sinde tarihilik boyutu birinci dereceden rol oynar. 

Tarihin, bilim olarak, kültürle ilişkileri ,felsefe sorunlarinin, doga bi
liıni sorunu haline gelmesini çağrıştırmaktadır. Felsefe, arkhe sorunundan 
varlik sorununa, varliktan da varligin bölümlerini araştırmaya geçerek, 
doga bilimlerinin ortaya çıkmasını saglamıştır. Kültür bilimlerinin şe
killenme aşamasına kadar, kültürün bir bütün olarak degerlendirilriiesin~ 
de önemli sorun olan, kültürel düzen ve o kültürde gelişen evren düze
ni, her kültürde bulunan bilgeligin ugraşı alanı olmuştur. Bütün kültürler, 
kimliklerini kazanabilmek için, kendi evren düzenlerini kurmalari gerek
ıniştir. Bu düzen, bir evren açıklama modelidir. Bu modelin içinde, evre
nin yaratılışı ya da düzenlenişi, dünyanın (kültürün yerleştiği cografya
nin) sınırlarının çizilmesi, canlılığın ortaya çıkması, ilk insanın 
yaratilmasi, ilk atanin ortaya çıkışı ve özellikleri, ilk atadan başlayarak, 
yaşanılan döneme kadar, önemli kurumlacin ortaya çıkışlarını ve gö
revlerinin belirlenmesi yer almış ve almaktadİr. Efsanelerle yapilan 
açıklamalarda esas olan, ihtiyacı karşılamak, kimlik kazanmak ve kurum
lari meşrulaştırmaktır. Bütün bunlar bilgelikle halledilıniştir. Efsanelerde 
kendilerini ifade eden, her kültürün evren açıklama modeli, toplumun bü
tünü tarafından benimsenip yaşanıldığından topulurnun üyeleri için, 
'genel ve değişmez bilgi' olarak kabul edilmiştir. 

Bin yıllarca bilgelllderin uğraştığı bu sorunlar, MÖ. 5. ile 4. yüz
yıllardan itibaren, sistematik araştırma disiplinlerinin konusu olmuştur. 
Tarihçilerin, olayları düzenli ve konularına göre kayıtlara geçirmesi, kül
tür bilimlerinin başlamasında en önemli aşamalardan biridir. Çünkü ta
rihçiler, olayların doğruluğunu araştırmışlar, farklı görüşleri tespit etıniş
ler; ve ele aldıkları konulan analiz ederek, kendi görüşlerini bildirmişler. 
Tarihçilecin yaptığı en önemli görevlerden biri de, hem kendi kültürle
rinin farklı özelliklerini hem de yabancı kültürlerin farklılıklarından söz 
etıniş olmalarıdır. Yazılı hale getirilerek somutlaşan, olaylar, durumlar, 
düşünceler, inançlar, kısacası kültürel unsurlar, başkalan tarafından de
ğerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirme çabalarında ortaya çıkan fark
lı görüş ve yaklaşımlar tartışmaları başlatmıştır. Tartışmalar, tarihlerde 
aktarılan olayları yeniden araştırılması gerektiğini ortaya koymuş olma
sından, konu edinilen olaylar, farklı balqş açılarıyla yeniden araştırıla
rak, tarihçiliğin gelişmesini sağlamıştır. Ote yandan tartışmalardan haklı 
çıkmak için, ileri sürülen fikirlecin sağlam temeller üzerine oturtulması
na, özen gösterilmiştir. Böylelikle araştırma sistematiği geliştirilıniştir. 

Kültür bilimlerinin, eski Yunanda gelişmesine büyük katki sağlayan
lacin başında Sofistler gelmiştir. Ilk defa onlar, geleneklerin ya da bilgeli-
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gin ortaya koydugu açıklamalardan şüphe etmiş ve şüphelerini başkala
nyla tartışmaya başlamışlardır. Tanrİsal nitelikler gösteren geleneklerin 
ve bilgeliğin tartışılmaya başlanmasıyla, yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. 
Toplum yapısı gereği,düzene ihtiyaç duyduğundan, tartışmalardan kurtu
lup, tartışılan konulan belli bir sistematik içinde yeniden kurma çaba
sına girilmiştir. Bu çabayı en iyi şeklide gösterenler, Sokrates, Platon ve 
Aristoteles olmuştur. 

a- Bilgi 

Kültür bilinılerinin sorunlannın çözümünde gerekli olan,felsefi tu
tumun yerini tarihi tutuma bırakması gerekmektedir. Çünkü, felsefi tutu
mu belirleyen unsurlann arkasında, a priori evrensel ve zorunluluk esası
na dayalı bilgi anlayışı vardır. Bu anlayış, açık ya da gizli, belirleyici bir 
unsur olarak görev yapmıştır. Hem bilinıleri sınıflayanlar, hem de kültür 
bilinılerinin kuruculan,bilim anlayışında bu tür bilgiyi esas aldıklanndan, 
kültür bilinıleri için koyduldan ölçü,felsefe ve doğa bilinıleri için ge
çerli olan bilgi olmuş, ve bu yanılgı uzun sürmüştür. 

Doğayı konu edinen bilimler, doğada değişmez bir gerçekliğin var
lığını ilkecekabul etmiştir. Bu nedenle, doğal gerçekliğe ilişkin her veri
nin temel gerçekliği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı soru konusu ol
muştur. Dolaysıyla ortaya konan her bilgiden şüphe etme gereği 
duyulmuştur. Şüphe etmenin haklılığı, tarihi süreçte, sayısız defa ka
nıtlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde, şüphe,felsefe-bilim yönteminde 
önemli bir yer tutmuştur. Doğada yapılan çeşitli gözlem ve incelemeler, 
doğada bir düzenliliğin bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Doğadan elde 
edilen sınırlı verilerle, düzenin, evrenin tümünde olduğu sonucuna va
rılmıştır. Felsefe,episteme'ye yönelik çalıştığından kolaylıkla insan 
dünyasından uzaklaşıp, fizik dünya ve evren araştırmaları alanına düş
müş ve bu alanda insana sınırlı bir yer vermiştir. 

Tarihte durum farklıdır; insanın temel sorun olduğu tarihte, evren 
ikinci plana. itilmiştir. Evren, tarihi arkaplana dayanarak kültürde ku
rulmuştur. Insan tarafından kurulan kültürel düzende, oluşan ilkeler, 
tarih epistemelojisini temellendirilmesinde kullanılmıştır. Tarihte, ulaşıl
mak istenen evrensel gerçeklik türünden bir şeyin olduğu söylene
mez. Ancak, tarihle yaşayan insan, çoğu zaman, geleneğin kendisine ak
tardığı, her türlü tarihi hikayeyi, şüphe etmeden, gerçek olarak kabul 
etmiştir. Onbinyıllarla ifade edilecek kadar uzun bir zaman diliminde, 
bilgenin söylediği ve gelenekle gelen bilgiler tek doğru kabul edilmişler
dir. Ancak başka toplunılan tanıyıp, aralannda karşılaştırmalar yapıldı
ğında,gelenekle gelen doğrulardan şüphe edilmeğe başlanmıştır. Farklı
lıklanaz sayıda ilkeyle açıklama çabasıolan felsefi tutum, kültür 
alanında umduğu başanya ulaşamamıştır. Felsefi bilginin amaçladığı 
genel geçerlilik, zorunluluk ve ebedilik özellikleri kültür alanında olama-
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yacağı Sofistler ve Aristoteles tarafından görülmüştür. Ancak, çalışma 
boyunca üzerinde durolduğu gibi, Aristoteles, ahlak ile siyaset alanla
nndaki ilkeleri keşfederek, kültür alanının değerlendirmesini onlara bı
rakmıştır. Platon'un siyasi düşüncesinde önemli rol oynayan,evrensel 
modele göre oluşturulmuş siyasi düzen fikrinin, teorik çerçevesini Dev
let ve Epinomis kitaplannda çizmekle birlikte, bunun gerçekleşemeyece
ğini anladığını Yasalar kitabında göstermiştir. 

Evrensel gerçekliğin,önemli bir özelliği olan,değişmezlik ilkesinin, 
tarih alanına yabancı olduğu açık ve seçiktir. Çünkü, evrensellik niteli
ğine sahip olan bilgi, zamansız ya da zaman ötesi bir duruma işaret et
mektedir. Halbuki kültürün oluşup gelişmesi, tarihi zaman boyutları 
içinde müınkün olmaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan veriler hakkın
daki bilginin, zaman dışı olma iınkanı yoktur. Bu aynı, yokluktan var
lığın çıkanlma paradoks!Jna benzemektedir. Bu noktada bir başka sorun 
daha var: Gelecek fikri. Insan geleceğini kurmak için çabalarken büyük 
gelişmeler sağlayarak, değişmez bilgilere sahip olduğu anda, zaman 
ötesi olan Tanrı konumuna yükselmiş olur. Aristoteles'in dediği gibi, ev
rendeki en iyi varlık olmadığından, bu müınkün değildir. Ne elde edebi
leceğinin bilinciyle iş yapmak, sonuçlandaha güvenilir hale getirecektir. 

Tarih bilgisi, değişebilir olmakla birlikte, genel olma eğilimi göster
mektedir. Söz konusu edilen genellik, tek tek olaylar hakkındaki düşün
celer değil, kültürü bir bütün olarak taşıyan ilkelerin genelliğidir. Tarihin 
keşfine çalıştığı ilkeler, insana ve insanın dünya gezegeninde ürettikle
rini kapsayacak genelliklerdir. Dolaysıyla, bu genel ilkeler, felsefe
bilimin peşinden koştuğu evrensel olanlardan farklıdır. 

Tarih,kül~r bilimlerinin epistemolojisine birçok açıdan büyük katkı 
sağlamaktadır: Ilki 1 onların kullanabileceği malzemeyi, güvenilir bir şe
kilde gazırlamak. Ikincisi, kullanacakları yöntem ve teknikleri geliştir
mek. Uçüncüsü, elde edilen bilgilerin sağlamlığını denetlemek. Tarih 
bu özellikleriyle kültür bilimlerinde bir tür yöntem ya da alet olarak iş 
görmektedir. 

Tarihin kültür bilimlerinde oynadığı rol, bunlarla bitmemektedir. 
Hem kendi çalışmalanndan elde ettiklerini, hem de diğer kültür bilim
lerinden derledikleriyle, kültür alanının sistemini de yapmaktadır. Felse
fenin, doğa bilimlerinde oynadığı rol, bilimin yöntemi, yapı ve işleyi
şinin anlaşılınasını sağlamaksa, temel farklılıklardan dolayı,kültür 
alanında bu görevi tarih üstlenmiştir, ya da üstlenmelidir. 

b- İlkeler 

İnsanın, bütün kültürü kurup ve taşıyan öz olduğu kabul edildiğin
de., o, her şeyin türediği kaynak olan, ilk ilke haline dönüşür; ilk ilke ol-
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masindan dolayi da, en genel olma niteliğine sahiptir. En genel olanın ya 
da öz'ün araştırılınasını da, Aristoteles'in belirttigi gibi, ancak bu alinin 
bütün özelliklerini kavrayabilecek bir bilim yapmak zorundadir. Kültür 
alandaki sorunlari kavrayıp ve çözümleyebilecek niteliklere sahip olan 
bilim, tarihtir. Çünkü, kültür dünyasını yaratan insanı, yani özü bütünüy
le tanımak için, onun en önemli niteliklerinin ]:>aşında gelen tarihi bir 
varlık oluşunu, en iyi tarih ortaya koymaktadır. Ilk ilke olan insanın, ilk 
ürünü ortaya koymasından başlayarak, aşama aşama gerçekleştirilen 
ürünlerin hepsinin, ilk ilkeyle ve birbirleri arasında iliŞkilerin kurulma
sıyla ortaya çıkan sistemin, özelliklerinin bir bütün olarak sergilenme
si gerekir. Ancak sistem sayesinde, tek tek olaylar anlam kazanmakta
dırlar. Hem sistemin kurulmasını hem de olayların, sistem aracılığıyla 
değerlendirilmesi görevlerini tarih üstlenmiştir. 

Ortega y Gasset, bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: " Tarih, yaşamı
mız olan temel gerçeğin, sistematik bilimidir. Dolaysıyla, içinde yaşadı
ğımız en kesin güncelliğin bilimidir. Eğer güncelliğin bilimi olmasay
dı konusu saydığımız, şu geçmişi, nerede arayıp bulabilirdik ki? Onun 
tersi, yani alışılagelmiş olan, geçmişi mazide kalmış, soyut ve gerçek 
dışı bir şeye dönüştürmek anlamına gelir, oysa geçmiş bizim bugünü
müzü ayakta tutan canlı, etkin güçtür. Uzaktan etki diye bir şey yok
tur. Geçmiş, ta uzaklarda, mazide değil, buracıkta, benim içimdedir. 
Geçmiş benim -yani, benim yaşamımdır". (Bkz. Gasset, 1 13) Geçmi_ an
lamindaki tarihin, insani büyük ölçüde belirlediği ve günlük hayati 
da derinden derine etkiledigine göre, günlük hayatin sorunlari da tarih 
araştırmalarının konusu haline gelmektedir. 

İnsan, sınırları belirsiz günlük hayatının karma karışıklığı içinde, 
ilkelerin olduğunu ve ilkelere bağlı olarak geliştirilen düzenin ya da dü
zenlerin bulunduğunu ancak tarih aracılığıyla anlayabilmektedir. Böyle
sine hayati görevler üstlenen tarih, diğer kültür bilimlerine de büyük 
katkılar sağlamış ve sağlamaktadır. 

Kültür bilimleri, üç temel sorunla karşı karşıyadır: ilki, kendini 
tanimak için, içinde yaşamak zorunda oldugu yapinin oluşum sürecini 
anlamaktır. Ikincisi, insanın, insan olma niteliklerini kazandığı ortamin 
yapısını kavramak ve bu yapıyı taşıyan ilkeleri keşfetmektir. Uçüncüsü, 
umutlarini gerçekleştirmek için, geleceği kurabilme şartlannı araştırmak
tır. Bu üç temel sorunu çözümlenmesinde, üç açıklayıcı ilke (arche) 
ortaya _ikmaktadir. Bunlar, köken, düzen, amaç'tır. 

1- Köken 

Köken, yani insanın ortaya çıkışı (biyolojik değil, kültürel oluş), 
kültür alanında birici dereceden bir sorundur. Kültür alanındaki varo
luş sorunu, ne türden incelenirse incelensin, köken sorununa dönüş
mektedir. Kültürü yaratan insan da, büyük ölçüde, ürettikleriyle tanım-
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!anmaktadır. Kültürel varoluş sorununa getirilen cevaplar, büyük ölçüde 
kültürde aranmaleta ve oradan derlenen verilerle ortaya konulmaktadır. 
Kültürün nasıl varolduğunun açıklanması, ister istemez, kültürün en ilk 
durumundan en son ulaştığı seviyeye kadar olan geçmişini değerlendir
mekle mümkün olmaktadır. Kültürdeki her türlü çalışma gibi, bu da 
büyük ölçüde tarih araştırmasına dönüşmektedir. 

Köken sorunu, insanın tarihi kadar eskidir. En ilk topluluk ve top
lumlarda da köken sorunu çok büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir 
çok sayıda veri, antropologlar tarafından toplanmıştır. Evren açıklama 
modeli olarak kullandıkları efsanelerin arasında, kökenieri hakkında bilgi 
veren efsanelerin, belirleyici olması, dikkat çekicidir. En ilk efsanelerden 
başlayarak günümüze kadar olan bütün zamanlarda, köken sorunu büyük 
bir önem taşımaktadır. Çünkü, insan olmanın şartlarından bir tanesi, 
belki de en önemlisi, bir kimliğe sahip olmaktır. Kimlik, bireyleri ve 
toplumları başkalarından ayıran, bireyi ve toplumu kendisi yapan unsur
dur. İşte bu önemli unsura sahip olmanın şartı, geçmiş bilincidir. Bu bi
linç varoluşunu nasıl ya da ne ad altında devam ettirmesi gerektiğini be
lirlemektedir. 

Varoluş sorunun bir köken sorunu olarak ele alınmış ve alınmakta
dİr. Bu sorunu kendisine konu yapan, tarih olmuştur. 

2- Düzen 

İnsan, kültür oluşmaya başladığı andan itib~en, belli bir düzen kur
muş ve düzen içinde yaşamağa dikkat etmiştir. Insanın, dogal ortamda, 
kendi yaşayabilecegi yapıyı kurup, onun devamlılığının sağlanması, 
kendi varoluşu için hayati bir öneme sahip olmuştur. Sözü edilen yapı, 
insanin en önemli özelliklerinden biri olan, akılla kurulmuştur. Yani kül
türün oluşması, insanin akıllı bir yaratık olmasına bağlıdır. Aklın nasıl 
işlediği araştırıldığında, onda çok sıkı bir düzenin oldugu görülür. Akıl 
yasaları da kabul edilen, mantık yasaları, kategoriler ve dil, akıl ürünle
rinin yani kültürün, belli bir düzen içinde üretilmesi gerektiğini ortaya 
koyar. Ne türden şey düşünülebilinirse düşünülsün, onun, öncelikle, an
lanıli olabilmesi, dildeki ve dile getirilişindeki düzene baglıdır. Kültür
de birdeger içeren bütün insan eylenıleri de, anlam açısından değerlen
dirilir ve kültürel düzendeki yerlerine oturtulurlar. Böylelikle anlam, 
kültür dünyasinin sürekliliğinin sağlanmasında, dolaysıyla da insanın ha
yatta kalınasinda temel kategori olarak görev yapmaktadır. Kültür dün
yası, oluşu gereği, düzen ilkesini birlikte getirmektedir. 

Kültürel yapının sürekliliğinin sağlanmasında, düzen bir başka nok
tadan daha devreye girmektedir. Kültür, çeşitli ilkeler üzerine kurulmuş 
ve gelişnıiştir. İlkelere uyulmaz ve yapı korunmazsa, insan olma özelliği 
de kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş olur. Sözü edilen tehlike 
nedeniyle, oluşturulan yapı, sürekli koruma altında olmuştur. Bu noktada 
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düzen, insanın varoluşunu sağlayan temel dayanak göreviyle ön plana 
çıkmış ve koruma mekanizmalan geliştirilmiştir. Bunlardan biri, düzen, 
kurucusu olan ata ya da Tanrı'yla özdeşleştirilerek, dakunulamaz hale ge
tirilmiştir. Böylelikle atalardan beri süregelen düzende en ufak bir deği
şiklik, ataya hakaret sayılmıştır. Atalarla özdeşleştirilen düzenin kendi
si de kutsanmıştır. Düzen bilinci, öylesine bir yapı kazanmıştır ki, 
düzenin bozulabileceği, düşünme dışına itilmiş gibidir. 

Düzen, bir arada bulunmak zorunda olan insanların, birbirleriyle iliş
kilerini belirlemiştir.Düzen fikrinin ortaya çıkıp uygulandığı ilk yer, top
lumun çekirdeğini de oluşturan aile olmalıdır. Çünkü, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar bütün toplumlarda aile temel fonksiyonunu sürdürinüş 
ve sürdürmektedir. Düzen, aile üyeleri arasındaki ilişkiden ortaya çıka
rak, ahlak. ilkeleriyle genelleştirilmiş, topluluğa ya da topluma mal edil
miştir. Böylelikle ahlak. toplumsal düzenin taşıyıcısı olmuştur. 

Toplumda üretilen bütün değerler, bir yandan kültürün bir ürünü 
olarak anlam kazanırken, diğer yandan toplumun ihtiyaçlannı karşılamış
lardır. Kültürü taşıyan ve yönlendiren en önemli kurumlardan biri olan 
siyaset, toplumsal düzeni sağlamakla yükümlü sayılmıştır. 

3-Amaç 

İnsanı belirleyen temel niteliklerden biri geleceğe yönelik yaşama
sıdır. İster bireysel, isterse toplumsal olsun, önünde hep bir yann sorunu 
ya da gelecek umudu taşımıştır. Bulunduğu şartiann iyileştirilmesini, sü
rekli umut ederek, geleceğe yönelik çabalar harcamıştır. Gelecek fikrinin 
kaynağı yine kültürdür. İnsanın kendinin bilincine varması, kendini kül
tür içinde varolduğunu keşfetmesidir. Bütün canlılarda en temel duygu 
olan, varoluşunu sürdürme kaygısı, insanda gelecek fikri içerisinde var
lığını sürdürmektedir. Sadece insana özgü olan gelecek fikri, bir bakıma 
onun hayat sigortasıdır. Geleceğini hazırlayamayan kişi ya da toplum
lar, yok olmakla karşı karşıya kalmış olurlar. Bu çabanın en iyi görül
düğü yerlerden biri, varoluşunu borçlu olduğu kültüre, bir yandan sıkı sı
kıya sarılarak yaşamasını sürdürürken, diğer yandan ondaki bütün 
değerleri, nesilden nesile aktanlmasıdır. Bu çerçevede insan, yannda va
rolabilmek için uğraşmış ve böylelikle kültürel ve soy sürekliliklerini ka
zanma peşinde olmuştur. 

İnsana yannı düşündürten en önemli unsurlardan biri de ölüm olmuş
tur. Ölüm karşısında çaresiz kalışı,onu, yeni yapılar oluşturmaya itmiş
tir. İnsan, bir yandan, bu dünyada kalıcı olmak ya da ölüsüzleşmek ça
basındayken, diğer yanda, 9lüm sonrasında da hayatını sürdürmenin 
arayışları içinde olmuştur. Olüm sonrası, bilinmemekle birlikte, orada 
da y:aşama umudunu yitirmemiş, yaşama şartlannı öğrenmeye çalışmış
tır. Oldükten sonra yaşayabilmek için çok önemli bir kurumu, dini, ge
liştirmiştir. Din toplumu geleceğe, ölüm sonrasına hazırlamak için, ya-
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şayanları belli ilkelere göre, eğitmiş ve nasıl davranmaları gerektiği üze
rinde durmuştur. 

Bu kaygılarla ortaya çıkan kültürel ürünler, insamn ölümsüzlüğünü, 
kültürel sürekiilikle sağlamıştır. 

c- Sistem 

Kültür alanındaki bütün sorunlar bu üç ilke çerçevesinde düğümlen
mektedir. Hem ilkelerin keşfi ve temellendirilmeleri, hem de oluşan so
runlar yumağımn çözümünde, tarih, birinci dereceden görev üstlenmiş
tir. Böylesine temel görevleri üstlenen tarihin, yerine getirmekle 
yükümlü olduğu bir başka görev de, kültür bilimlerinin verilerini de 
kullanarak, kültür dünyasının sistemini yapmaktır. 

Felsefenin, arkhe sorunundan sistem olarak sökün etmesi gibi, 
köken (insanın ortaya çıkması) sorunundan da tarih sistem olarak ortaya 
çıkmıştır. Kültürde yaratılan sistem ya da evren açıklama modeli, insamn 
dünyaya gelişi, dünyadaki yeri, görevi, düzeni ve amacı, bunları nasıl ve 
nerede gerçekleştireceği, öldükten sonra gideceği yeri açıklamakla yü
kümlüdür. Bütün bu sorunlar, insamn ilk yaratılış günlerine geri götürti
lerek temellen~irme çabası, genel kabul görmüş bir tutumdur. İlke 
(arkhe) olarak, Insamn kökeni ve gerçekleştirdigi düzen kabul edildigin
de bu ilkenin açıklamasını ancak tarih yapabilir. Çünkü, köken sorusu, 
tarih sorusudur. Diğer bir ilke olan düzen, kültürel bütünlüğün iyi çalış
ması için, hem aynntıların birbirleriyle ilişkisini hem de genel içindeki 
konumlarım belirlemekle yükümlüdür. Kültürün yapısında doğal olarak 
yer alan tarih, düzen ilkesinin de belirleyici motifi olmuştur. 

İnsan olmak ve hayatım sürdürebilmek için kültürün yaratılması zo
runlu bir durumdur. Kültür, dünyadaki doğal düzene paralel yaratılan bir 
sistemdir. Kültürel düzenin oluşturulması, bir varolma ya da olmama so
runu.olmakla birlikte, oluşmağa başladığı andan itibaren tarihilikle iç içe
dir. Insan olmanın ya da kültürü yaratmamn en önemli özelliklerinden 
biri üç boyutlu (geçmiş-şimdi-gelecek) düşünmesindedir. Bu üç boyutlu 
zaman dilimine bağlı olarak davranmf:t, dolayısıyla üretme, tarihi düzen 
(sistemin)in tabanını oluşturmuştur. Uç-boyutlu zaman anlayışıyla ger
çekleştirilen eylemler ve kurumlar tarih zihniyetinin kaynağı olmuştur. 
Eylemlerle zihniyetin birbirlerini karşılıklı etkilemeleri, kültürel geliş
meyi destekleyen unsurlar arasında sayılmıştır. 

Kültürel düzenin sağlıklı bir şeklide büyüyebilmesi ve toplumun 
ihtiyaçlarım karşılayabilmesi için, isteyerek ya da istemeyerek, yeni dü
şüncelerin, inançların, eylemlerin, kurumların sisteme kabulü gerekir. 
Sisteme yeni giren unsurlar, kültürünün kendi içinde oluşmuşsa, meşru 
olarak kabul edilirler. Sözü edilen unsurlar, yabancı kültürlerden alınmış
sa, onların sisteme uygun olarak meşrulaştınlması gerekir. Meşrulaştır-
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ma, çoğu zaman, yeni unsura kültürel düzende, tarihi arka plan kazandı
rılarak yapılır. Yabancı bir kültürden gelindiğinde, hem tarihi arka plan 
bulunmaya çalışılmış, hem de ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak meşrulaş
tınlmıştır. Meşrulaştırrnayla, kültüre yeni giren unsurların, sistemdeki 
yerleri belirlenmiş olur. 

Tarih, zorunlu ihtiyaçlan karşılanmakla yükümlü olmasından ve in
sanın hayatında oynadığı büyük rolden dolayı, bütün kültürü, kuşatıcı bir 
yapı olarak kurma eğilimindedir. Bu yapı, kültürü içerden, özellikle yön
tem ve bilgi niteliklerinin araştınlmasıyla, ve dışardan, kültürün bütününü 
anlama çabasıyla, kuşatmaktadır. Kuşatıcılık eğilimi, sistem kurmakla 
sonuçlanır. Sistemle, evren modeline uygun olarak, kültürün bütünü de
ğerlendirilir. Böylelikle, kültür evreninin hatları belirlenmiş olur. Sistem
de, ağırlıklı olarak ele alınan sorunlar, insanın dünyaya gelişi, ölümü, 
amaçları ile kurduğu düzenin yapısıdır. Dünyanın ve insanın Tanrı'yla 
ilişkileri de önemli konular arasındadır. 

Aristoteles, yapı sanatını evin formu olarak görmüştür. (Bkz. Meta
fizik, 1033 b20) Bu düşünceden hareketle, Tarih, insanın formu olur mu? 
sorusu akla gelmektedir. İnsanın gayeli oluşumu, ve bir kültür yaratığı 
olarak, tarihin her noktada belirleyici olması, soruyu olumlu cevaplama
ya götürmektedir. Ortega y Gasse~'in dediği gibi, "insanın doğası yoktur, 
tarihi vardır". (Bkz. Gasset, 1 10) Insanın doğasını oluşturan unsur tarih
se, insanın bir bütünlük içinde ortaya koyan sistem geliştirmek de, tari
hin görevleri arasında olmalıdır. 

Görülen o ki,tarih felsefecisi, bir yandan tarihin yapısını ve tarihin 
kendi alanına ilişkin görevlerini yeniden gözden geçirirken, diğer yandan 
da, tarihin, kültür bilimlerini, nasıl ve ne ölçüde etkileyebileceğini araştır
malıdır. Böylelikle, hem tarih, hem de kültür bilimleri, akademik çevre
lerde de, toplumda da hakkettikleri yeri alacaklardır. 
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