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KÜLTÜR TARİHİ 

1-ÜNİTE

EVRENSEL BİR KAVRAM : KÜLTÜR 

YENİ BİR BİLİMSEL ALAN : KÜLTÜR TARİHİ 

EVRENSEL BİR KAVRAM : KÜLTÜR 

• Kültür kavramı latincede ekip ürün almak üretmek anlamındadır-Kültür tüm toplumlarda bir

birikime dayanır.

• Kültür uygarlığın oluşması için;bir kentin varlığı,belli bir iş emek ve çabanın gerçekleşmesi,bir

üretim olayına ulaşılması ve yönetim sisteminin oluşturulması ön koşuldur.

BİLİMLERİN ODAĞINDA KÜLTÜR . 

• Kültürel Antropoloji , Kültür kuramlarını ve buna bağlı olarak kültürel evrim ve kültürel

değişimleri inceler. İnsanlığın ilkel dönemlerinden günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçerek

nasıl sürekli bir gelişme ve ilerleme gösterdiğini konu edinir.

• Kültür, dille ve diller arası alışveriş zenginliğiyle biçimlenir.

YERYÜZÜ KÜLTÜRLERİ VE UYGARLIKLARI 

• Tarih Bilimi, Yeryüzü kültürleri ve uygarlıkları hakkında çok önemli veriler sunar. Tarih yazıyla

başlar. Yazının öncesi döneme Tarih öncesi dönem denir. Tarih öncesi dönemde, Yani Paleolitik

Eski Taş Çağında insanın taştan aletler yaptığı ,bu taşların işlenebilir, yontulabilir, taşlar olduğunu

bilinmektedir. Dünya Uygarlığının temeli Neolitik Çağ yada Teni Taş Çağına dayanır.

Evler ve yerleşmeler , tarıma geçilerek yiyeceklerin üretildiği hatta çömlekçiliğin başladığı ve 

yekelerin pişirildiği bu dönemde gerçekleşmiştir. 

• Kültür uygarlığının oluşması için öncelikle bir kentin varlığı, belli bir iş emek ve çabanın

gerçekleştirilmesi, bir üretim olayınaulaşılması bir yönetim sisteminin oluşturulması ön koşuldur.

Yeryüzü Kültürü ve Uygarlıkların Egemenliği ve Yok Oluşları : 

• Uygarlıklar, mutlaka değişime uğramışlar ve birbiriyle alışverişe geçerek etki alanları yaratmışlar

ve sonra siyasal anlamda yok olmuşlardır.

• Tarihin bir çok bölümünde egemen kültürlerin varlığı ve etkisinin olmasına Kültür Emperyalizmi

denir.

KÜLTÜRÜN DİNAMİKLERİ : KÜLTÜREL GÖRECELİK VE KÜLTÜREL 

DEĞİŞİMLER 

Kültürel Etkileşim : 

• Bir kültür içinde yaşayan toplulukların kendi kültürlerin içindeki farklı kültürlerin inançlarında,

adaletlerinden, hayat tarzlarındaetkilenmesidir.

• Kültürel Etkileşimin kökeni, göç olaylarına dayanır. Göçler hem yeni kültürü keşfetmeyi

sağlamış hem o kültür içinde horgörülmeyi ve ezilmeyi de beraberinde getirmiştir.
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• Küreselleşme Kültürel iletişimdir.

Kültürel Çatışmalar : 

Kültürlenme : 

• Bir kültür öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine denir.

• Kültürlenme olayının tek yönlü bir yol izleyip egemen kültür kimliğine bürünerek ulusal ve yerel

kültürleri istila edercesine agresif bir özellik kazandığı durumda ortaya çıkar.

Etnosantrizim : 

• Bir topluluğun ya da bireyin kendi kültürünün değerlerini yüce ve tek kabul ederek farklı

kültürlerin kendi değer sistemiyle yargılaması yani küçümseme – tehlikeli görmesine Etnik

Merkezcilik yani Etnosantrizim denir.

• Bu olayın sonucunda Korku kültürü egemen olur. Yani Zenofobi ( yabancı korkusu, yabancı

düşmanlığı ) başlar

BİLİMSEL BİR İNCELEME ALANI OLARAK KÜLTÜR TARİHİ 

• Kültür tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı ve yükselişi 1970 li yıllardan itibaren olmuştur.

• Kültür tarihi, hem kurumları yani işleyişi bireylerle ilişkileri vb ele alabileceği gibi toplumsal

grup ve çevrelerin yaşam tarzlarını yani toplumsal sınıfların kent hayatı eğlence dans müzik gibi

etkinlikleri ve kültür nesnelerini yani üretim ve tüketim nesneleri yaşam tarzlarını etkileyen giyim,

mobilya tarzı gibi moda davranışları konu edinebilir. Veya dönemin popüler kültür geleneklerini

konu edinebilir .

• Kültür Tarihi., antropoloji başta olmak üzere Sosyoloji, Coğrafya, psikoloji gibi bilim dallarıyla

yakından ilişkilidir.

• Antik Mısır da M.Ö 4000 li yıllarda zamanı ölçme, takvim oluşturma,

• M.Ö.2000 li yıllarda Sümerlerde ve sonraki Mezopatamya kültürlerinde matematiksel bir

hesaplamalar ve gökyüzü gözlemleri

• M.Ö 600 lü yıllarda Antik Yunan da Sistematik Düşünce yani Felsefe Tarihi görülür.

• Kültür Tarihçisi Peter Burke dir .

Ünite Sonundaki Sorular ve Cevapları : 

• Kültür kavramı : Kültür toplumsal grupları düzenleyen organik kurallar bütünüdür, Gelenek ,

görenek, inanç ve adetler değişen ve değişmeyen özellikleriyle bütündür, Kültür, İnsanların

gerçekleştirdiği yetenek ve alışkanlıkları içine alan bütünsel bir olgudur. Kültür simgesel olarak

da bütünsellik arz eden bir olgudur.

• Kültür Tarihinin Çalışma Alanları ; Düşüncelerin evrimi, Arkeolojik Bulgular, Antropolojik

Veriler, Bilimsel Gelişmelerin Evrimi ( Savaşların ayrıntılı ve kronolojik tarihi bu alana girmez )

• Kültürel davranışların, etkileşimlerin özünü, yapısını ve gelişimini hem biçimsel hem düşünsel

açıdan sorgulamak Kültür Felsefesinin Temel Özelliğidir .
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• Kültürlenme ; Kültürel bir etkilenme sürecinde bir kültürün öteki bir kültürün etkisiyle evrim ve

değişim sürecine girmesine denir.

• Kültürel Çatışma : Kültürlenme olayının tek yönlü bir yol izleyip egemen kültür kimliğine

bürünerek ulusal ve yerel kültürleri istila edercesine agresif bir özellik kazandığı durumda ortaya

çıkan kavramdır .

• Kültürel Tarih, Küresel nüfus hareketlerini, kültürel çatışmaları, Çokkültürlülüğü ,Kültürlerarası

İletişimi, içerir.
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