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Özet 

Doğa olayları ve insan eylemleri iki farklı alanı temsil etmektedir. Almanya’daki Tarih okulunu 

temsil eden düşünürler gibi Dilthey de doğa ve insan yaşamı arasında bir ayrım yaparak bu iki alan 

arasında bir bilgi üretme farklılığı olduğunu savunmaktadır. Onun bütün gayreti bu iki farklı alanın bilgi 

teorilerinin ayrıldığını göstermek ve insan bilimlerini temellendirmedir. Hem doğa bilimleri hem insan 

bilimleri konusu ve yöntemleri itibariyle farklıdır. Bilginin nesnesi birinde yasalar iken diğerinde 

yaşantıdır. Bu iki alanı farklı bir yöntemle inceleyen Dilthey, anlama ve hayat kavramları üzerinden bilgi 

teorisini kurmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dilthey, anlama, tarihsellik, hermeneutik, zaman 

The Historicity of Information and Theory of Knowledge in Dilthey 

Abstract 

Natural events and human actions represent two different areas. As the philosophers 

who represent the school of history in Germany, Dilthey also argues that there is a 

difference in producing knowledge between nature and human life by making a 

distinction them . All his efforts is to show that theories of knowledge of these two 

different fields are separated and is to found human sciences. Both the natural sciences 

and human sciences are different in terms of their subjects and methods. While the 

object of knowledge is laws in one,it is experience in the other. Dilthey, who studies 

these two fields in a different way, establishes information theory through 

understanding and life concepts. 

Keywords: Dilthey, understanding, historicity, hermeneutics, time. 
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1. Giriş 

Anlama üzerine derin çalışmalar yürüten filozof Dilthey’in felsefesi ve bilgi teorisinin 

belli başlı özelliklerini anlatmadan önce onun hayatı hakkında kısa bir değerlendirme 

yapmak daha doğru olacaktır. Dilthey 19. yüzyılın en dikkat çeken filozoflarından 

birisidir. O ruhun bir formu olan anlamaya yüklediği anlam üzerinde durmaktadır ve 

özellikle tarih felsefesi bağlamında ortaya attığı düşüncelerini yaşam felsefesi olarak ya 

da hayat felsefesi olarak algılamamıza neden olmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde 

o hem hayat felsefesine hem de yaşama olan bakış açısı ile dikkatleri üzerinde 

toplamıştır. Frankfurt okulu temsilcilerinden Max Horkheimer’ın “Lebensphiloshophie” 

olarak karşımıza çıkan yaşam felsefesinin teorik arka planında, Dilthey ve onun Yaşam 

Felsefesi yatmaktadır (Gülenç, 2011).   

Hermeneutik çalışmaları bakımından da dikkatleri üzerine çeken filozof “Tin 

Bilimlerine Giriş” adıyla yazdığı eserle tin bilimlerine dair bir bilgi teorisi oluşturmaya 

çalışmıştır. Dilthey hermeneutik çalışmalarıyla belki de ismi anılmadan bir çalışma 

yapılması mümkün olmayacak bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. “Dilthey 

felsefesinin ağırlıklı noktası tinsel bilimlerin tarihsel ve sistematik açıdan 

temellendirilmesidir. Bu temellendirme çabası “Bilgi Teorisine Dair Konseptler ve 

Tinsel Bilimlerin Mantığı (1865)” adlı eserle başlar, “Tinsel Bilimlere Giriş (1883)” ile 

devam eder ve en önemli eseri olan “Tarihsel Dünyanın Tinsel Bilimlerde Kurulması 

(1910)” ile son bulur (Topakkaya, 2016).   

Dilthey felsefesi hermeneutik bağlamda düşünülecek bir felsefe olduğundan tinsel 

bilimler bağlamında düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü o tinsel bilimlerin bilimsel bir 

teorisini oluşturmaya çalışmaktadır.  

19.11.1833 tarihinde Biebrich’de (Wiesbaden) protestan bir ailenin mensubu olarak 

dünyaya gelmiştir.  Daha sonra teoloji öğrenimi görmüş bunun yanında tarih, filoloji 

öğrenimi görmüştür. Teoloji ve felsefe bölümünden mezun olmuş ve kısa süreliğine lise 

öğretmenliği yapmış ve akademik hayata atılmıştır. 1864 yılında doktora unvanı almış, 

“Moral Bilincin Analizine Dair Bir Deneme” adlı eseriyle doçentliği tamamlamıştır. 

1867/1868 yılında Basel Üniversitesinde profesör olmuştur. Daha sonra çeşitli yerlerde 

bir takım çalışmalar yapmış, özellikle de mantık, psikoloji üzerine çalışmıştır. 1905 
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yılında akademik hayatına son vermiş “Tarihsel Dünyanın Tinsel Bilimlerle Kurulması” 

adlı çalışmasını tamamladıktan sonra 01.10.1911 yılında hayatını kaybetmiştir 

(Topakkaya, 2016).  

Kısa bir öz geçmişinden sonra Dilthey hakkında söylenecek çok şeyin olduğu aşikârdır. 

Yaşamına çok fazla sayıda makale ve kitap sığdıran Dilthey, tin bilimleri ve 

hermeneutik hakkında kendisinden söz ettirmektedir.  

2. Dilthey’de Anlama 

Dilthey’in anlama teorisinin epistemolojisi ilgili karmaşık bir yapı sergilediği 

bilinmektedir. Ancak yapmak istediği aslında basit bir sentez kurma işlemidir. O emprik 

bir yapı ile rasyonel yapıyı birleştirmeye çalışmıştır. İnsan yaşamı mutlak bir emprik 

yaklaşım ile anlaşılabilecek bir şey değildir. Ona göre mutlak bir rasyonel yaklaşım da 

söz konusu olamaz. Olması gereken bu iki yaklaşımın sentezidir. “Dilthey’in bilgi 

teorisi açısından konumu emprizm ve rasyonalizm arasında orta bir yer olarak tarif 

edilebilir” (Topakkaya, 2016).  

Dilthey’in Yaşama Felsefesinin temelinde geleneksel felsefenin bir eleştirisi 

yatmaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, geleneksel felsefede ruhun en üst formu 

düşünme olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu gelenekte insanın kendisinin bizatihi 

içinde bulunduğu hayatı es geçen bir yapı önümüze sunulmaktadır. Bu bağlamda yaşam 

felsefesi insanın yaşamını düşüncenin esaretinden kurtarmak için oluşturulmuş belki de 

bir eleştiri felsefesidir.  

Diğer yaşam felsefecilerini de göz önüne aldığımızda, Dilthey’in felsefesi tarihsel bir alt 

yapıya sahip tarihi temellere oturtulmuş bir yaşama felsefesidir. “Dilthey’in hayat 

felsefesini yalın öznel hayat felsefelerinden ayıran en önemli özellik, hayat kavramının 

tarih kavramı kökenleri üzerine kurulmasıdır” (Topakkaya, 2016). 

Yaşam felsefesinin önde gelen ismi olarak karşımıza çıkan Dilthey doğa bilimlerinin 

yayılmacı yönünü eleştirmiştir. Ona göre doğa bilimlerinin yöntem ve tekniklerinin 

toplum ya da insan üzerine uygulanması doğru bir yaklaşım değildir. Bunun yanında 

salt bir pozitivist yaklaşımla toplumu ve toplumsal olayları incelemek doğru bir anlayış 

olmaması gerekir.  
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Doğa bilimlerinin nesnesi duyularımıza ait olan şeylerdir. Duyusal deneyle nesnesine 

ulaşılır. Oysa Tin bilimlerinin nesnesi iç deneyle elde edilen yaşantılardır. Duyulur 

dünyanın işleyişi mekanik bir işleyiştir ve nedensellik hâkimdir.  

Varlık alanı olarak insan ve doğa iki farklı yapıya sahiptir. Varlık, “ona göre ontolojik 

açıdan iki farklı yapıya ayrılan nesneler dünyası üzerinden şekillendirilmiş bilimler ve 

insan bilimleri ayrımı ekseninde gerçekleştirmiştir” (Gülenç, 2011). Doğa bilimlerinden 

ayrı bir yapıya sahip olan tin bilimlerinin, yani insan bilimlerinin farklı bir toplumsal 

gerçekliğe de sahip olduğu bellidir.  Bu toplumsal gerçekliği bir bütün halinde anlamak 

başlı başına bir bilgi teorisidir ve bu durum modern dönem pozitivist yaklaşımının 

belirttiği gibi egemen olmak için değil aksine anlamak için yapılan bir bilgi teorisini 

ortaya çıkarmıştır. Toplumsal gerçeklikler tek ve biriciktir, bu yüzden genellemelere 

gidilemeyen bir yapıya sahip olmasını gerektirmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde, 

tarihsel olan şey, yani toplumsal bir gerçeklik olan şey nedensel bir açıklaması mümkün 

olmayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de anlama, yaşam 

felsefesinde ya da tin bilimlerinde doğa bilimlerini aşan tarihsel bir bakış açısına sahip 

olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle, Dilthey, “en sonunda ben, bilince bağlı olgulara 

yönelme konusunda, iç deneyim denen şeyde düşüncem için sağlam bir liman buldum” 

der (Topakkaya, 2016). Tarihsel bakış açısında olmak Dilthey’e göre iç deneyimle 

geçmiş yani şimdinin yaşantı haline gelmesini anlayabilir ve anlamlandırabilirim. 

Çünkü geçmiş şimdinin içselleştirilmesiyle anlam kazanır. Ona göre içselleştirilmemiş 

bir yaşantı, yani içselleştirilmemiş bir geçmiş sonradan anlamlandırılamaz. 

Doğa bilimlerine ait şeyler bizim dışımızda gerçekleşirken, tinsel bilimlere ait 

fenomenler ise içsel dünyamızla ilgilidir. Dilthey’in bu bağlamda düşüncesi “doğa 

bilimlerini açıklarız tinsel hayatı anlarız” şeklindedir (Topakkaya, 2016). Doğa alanında 

her şey bir benzerlik üzerine kurulmuştur ve her neden benzer sonuca götürmektedir. 

Buna paralel olarak benzer sonuçları da ancak duyularla ve deneylerle bilebilir ve 

açıklayabiliriz. Bu duyulur dünya insan ürünü yani insan eylemleri ile meydana gelmiş 

dünya değildir. Bunun aksine insan eylemleri ve yaşantısıyla meydana gelmiş dünyada 

biricik, yegâne ve tek olan insanın yaşantısı ancak iç deney ile anlaşılabilir.  

Dilthey’e göre tinsel bilimlere ait olan insan yaşamı anlaşılacak bir şeydir. Çünkü bizim 

yaşantımızın bir görüngüsü olarak karşımızdadır. Bunlar bizatihi bizim eylemelerimiz 
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sonucunda oluşan şeylerdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde, Yaşantı kavramı Dilthey 

için önem arz etmektedir. Çünkü yaşantılar bizim bilincimizin bir geçekliği olarak 

vardırlar. Yaşantı bizim içsel dünyamızda düşüncede somutlaşan bir şeydir. Bize 

verilmiş bir şey değildir. Algılanan ve düşünülen şey değildir. Anlamsal bağlamda 

eklemelerimiz ve bu sayede onu içselleştirmemiz yoluyla gerçekleşir (Topakkaya, 

2016). 

Hayatın zamansallığı konusunda doğanın tabi olduğu zamanla hayatın zamanını ayıran 

Dilthey, zamanı sürenin ifadesi olarak tanımlamaktadır. Doğanın tabi olduğu zaman 

konusunu açıklarken Dilthey, olgulardan zamansallığı soyutladığımızda aynı şeylerin 

kalacağını düşünmektedir. O zamanı doğa olaylarının bir formu olarak görmektedir. O, 

gerçek zamanı, somut zaman olarak algılamaktadır. Ona göre somut zaman hayat 

kavramının kendisiyle ilgilidir. Hayatta zaman tamamen dışsal bir form olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zaman olmadan hayatın kendisi anlaşılmayacağına vurgu yapan 

Dilthey’e göre üç zaman vardır; geçmiş, şimdi ve gelecek. Bunlardan şimdiki zaman 

sürekli bir geçiş aşamasıdır. Çünkü şimdi, yaşanmadan önce gelecek anı ifade ederken 

yaşandıktan sonra geçmişi ifade etmektedir. Ve şimdi yaşanmış bir geçmiş yaşanacak 

bir gelecek olarak karşımızda durmaktadır. “Somut zaman şimdiki zamanın aralıksız 

ileri doğru akmasıdır. Şimdiki zaman sürekli geçmiş zaman, gelecek zaman ise sürekli 

şimdiki zaman olmaktadır. Şimdiki zaman bir zaman diliminin gerçeklikle 

doldurulmasıdır. Hatırlamanın aksine yaşantının kendisidir veya gelecek zamanda 

isteme, ümit etme bekleme ve korkmadır” (Topakkaya, 2016). 

Yaşamın içinden bir bakışla tarihselliği anlamaya çalışan Dilthey’in anlamın tarihselliği 

düşünüldüğünde, zamanın üçlü ayrımı yaptığı görülmektedir. Ancak bu zamanların 

hepsi şimdiki zamanın sürekliliği şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Yaşam şimdiki zamana verilen değer ve yaşantı haline gelen geçmişin 

içselleştirilmesiyle oluşmuş anlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdiki zamanın 

içselleştirilmesi ile değer kazanan geçmiş insanın anlamasına tabidir. Ancak 

içselleştirilmeden yaşantı haline gelmiş şimdiki zamana sonradan anlam yüklemek 

mümkün değildir. O yüzden Dilthey’e göre yaşantı, içselleştirilerek değer verilmiş 

şimdiki zamanın geçmiş zamana dönüşmesidir. Yaşam da bu yaşantıların toplamıdır. 

Anlama bu yaşamı anlamadır (Topakkaya, 2016).  
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Kişisel ufkumuz geçirdiğimiz zamanla doğru orantılıdır. Bu anlamda yorumlama 

gücümüz de elbette yaşadığımız gelenek çevresinde şekil alacaktır. Anlama dediğimiz 

şey bu manada yaşantımızı geçirdiğimiz geleneksel ortamdan etkiler barındıracaktır. 

“Böylece hakikat; ufukların birbiriyle karşılaştığı, anlam bağlantılarının ortaya 

serimlendiği, konuşmaya katılan tarafların birlikte mevcudiyetiyle ortaya çıkan bir şey 

haline gelmektedir” (Gadamer, 2004). 

Hayata dair ifadelerin yorumu olan hermeneutiğin temelinde hayat bulunmaktadır. 

Hayata dair genel bilgilerin bulunacağı alanlardan birisi de yazı alanıdır. Filoloji eğitimi 

de alan Dilthey, metin yorumlaması ile metnin yazarının yaşadığı dönem hakkında ve 

yaşantıları hakkında bilgi sahibi olabileceğimizi söylemektedir. Bunun yanında 

psikoloji eğitimi de alan Dilthey’e göre aslında metnin yazarının psikolojik alt yapısı 

hakkında da metin yorumları ile bir bilgi edinebilmekteyiz. Çünkü her dönemin belli bir 

arka planı ve çağın düşünüş şekli bulunmaktadır. Her dönemin toplumsal bilinci 

bulunmaktadır ve bireyler bu toplumsal bilinçten bağımsız yaşayamamaktadırlar. Bu 

toplumsal bilincin etki ettiği bireysel bilinçler de ürettikleri tüm ürünlere bunları 

yansıtmaktadırlar.  

İnsan bilimlerinde bilgi bütün tarihsel süreç içerisinde oluşan ruhsal bir yapının, yani bir 

nevi tarihin ürünüdür. İnsanın bu yüzden ne kendisini ne başkasını ne de evreni 

bağımsız bir varlık olarak algılaması mümkün değildir. İnsan bundan dolayı tarihe 

bağımlı bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Mademki insan bu kadar tarihe 

bağımlıdır, öyleyse o tarih gözlüğünü çıkarmadan bilgi üretmede sorun yaşayacaktır. O 

halde yapılması gereken şey tarihi anlayıcı bir gözle değerlendirmektir. 

İnsanın tarihi anlayıcı gözle incelemesinin ilk aşaması, belki de en önemli yolu metinler 

üzerinden gerçekleşebilir. Çünkü yazılı eserler insanın iç durumları hakkında eksiksiz 

ve nesnel bir anlatım sunabilmektedir (Sözer, 1981). Dilthey’de yazılı metinleri 

anlamak onların üreticisi olan insanın ruhsal bütünlüğünü anlamaktır. Anlama süreci bu 

şekilde değerlendirildiğinde aynı zamanda bir yorumlama süreci olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dil bilimi öğrenimi almış olan Dilthey’in bu noktada söylemek istediği 

şeyin “yorumlamak yazarın kendisini anladığından daha iyi anlamaktır” (Birand, 1954) 

olduğu belirtilebilir.  
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Sonuç olarak tin bilimleri Dilthey’e göre gelecekte nedensel olgular bağlamında 

ulaşılacak bir toplumsal gelecek öngörmez. Sadece geçmişi tarihsel olgular yani insanın 

tarihi bağlamında onun ruhsal yapısı ve edimleri ile tarihsel süreci anlamak üzerine bir 

çaba gösterir.  

Yaşam filozofu olan Dilthey’e göre yaşamın kendisini de onun bir parçası olan insanı da 

ancak yaşamın içinden bir bakış açısıyla anlayabiliriz. O Auguste Comte’un ortaya 

attığı pozitivizmi bu yüzden eleştirmektedir. Çünkü Comte’un ortaya attığı pozitivizme 

göre bütün insani ilimler doğa hakkında bilgi edinme yöntem ve tekniklerini 

kullanmaktadır. Ancak Dilthey’e göre insan bilimlerinin pozitivizmin kullandığı yöntem 

ve teknikleri kullanması sakıncalıdır ve doğru değildir. Bilgi üretmek bakımından insan 

bilimlerinin başka bir yöntemi olmak zorundadır. Bu yöntemin mihenk taşı anlamadır.  

Dilthey kendisinden önceki felsefe geleneğinin insanı düşünen bir varlık olarak 

anlaması ve düşünmeyi ruhun başka diğer bütün formlarının üstüne koymasını 

eleştirmiştir. Ona göre insan düşünmenin yanında bir de anlayan bir varlıktır ve aslında 

insanı tanımlarken vurgu noktasının düşünme değil anlama olması gerektiğini 

savunmaktadır. Ona göre, insan anlayan bir varlıktır. Ruhun geleneksel felsefede 

düşünme formuna yükledikleri değeri Dilthey’in, anlama formuna yüklediği burada 

açıkça görülmektedir.  

Doğada bizim dışımızda bize verilen şeylerin bir arada varlıklarını devam ettirmesi ile 

insanların bir arada yaşamaları ve yaşamlarını devam ettirmeleri arasında fark vardır. 

Çünkü ona göre birey kendi tekil varlığını başkalarıyla karşılaştığında 

deneyimleyebilmektedir. Bu da demektir ki, kendi var oluşunun farkına varmak için 

başkalarına ihtiyaç duymaktadır (Dilthey, 2012). Bu durum felsefe geleneğinde 

Fichte’nin diyalektiğine gönderme yapmaktadır. Çünkü ona göre, Ben Ben’in bilincine 

ancak doğa sayesinde ulaşabilir. Çünkü Ben Ben’i ayırt edebileceği bir Ben olmayana 

ihtiyaç duyar. Bu manada düşünüldüğünde Ben eğer var ise Ben’in karşıtı olan bir doğa 

da olmak zorundadır.  Doğayı bilmekle biz kendimizi de bilme yoluna girmiş oluruz. 

Doğa bilgisi kendimizi bilmenin bir aracıdır (Akarsu, 1994). Oysa Dilthey’in söylemek 

istediği doğayı bilmek değil, benim gibi insanları bilmektir ve bu şekilde kendi 

tekilliğimin bilincine varabilirim. 
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Dilthey’e göre anlamayı sağlayan yaşam ifadeleri sınıflandırılmalıdır. O 

sınıflandırmayla anlaşılabileceğini düşünmektedir ve o yaşam ifadelerini üç gruba 

ayırmaktadır. Bu gruplandırmanın ilk kısmında kavramlar, yargılar ve düşünce 

örüntüleri yer almaktadır. Mantıksal ilişkilerimizle ve zihinsel süreçlerimizle 

oluşturulmuş bu kavramlarla yargılarımız zamandan ve kişiden bağımsız bir şekilde var 

olmaktadırlar. Bu yüzden anlama söz konusu olduğunda yargıda bulunan birey ile 

dinleyici aynı şekilde anlamayı gerçekleştirebilmektedir.  

Bu yaşam ifadelerinin ikinci grubunu eylemler oluşturmaktadır. Eylemler de kavramlar, 

yargılar ve yaşam örüntüleri gibi kültürel arka plan hakkında bilgi vermezler. İnsanın 

gerçekleştirildiği tüm yapıp etmeler bu gruba girmektedir, ancak bunlar insan zihni 

hakkında bir bilgi vermekten yoksundurlar. Çünkü hangi eylemin hangi zihni yapıda 

gerçekleştirildiğine dair kesin yargılarda bulunmak neredeyse imkânsızdır. 

Eylemlerimiz zihni faaliyetlerimizden bağımsız değillerdir ancak zihinsel içerikleri tam 

olarak yansıtmazlar. Yaşam ifadelerinin üçüncü grubunda yaşantı ifadeleri yer 

almaktadır. Yaşantılar yaşamın bir parçası konumundadırlar. Yaşantı ile içinden çıktığı 

yaşama arasında bir ilişki vardır. Çünkü yaşam yaşantıların bütününü kapsamaktadır. 

Yaşamın anlaşılması işte bu kendi içinden çıktığı yaşantılar sayesinde ideal bir zemin 

elde etmektedir (Vanleene, 2017). 

Anlamayı sağlayan kategorilerden bahseden Dilthey’e göre beş tür anlam kategorisi 

vardır. Bunlar iç-dış kategorisi, parça-bütün kategorisi, güç kategorisi, değer kategorisi, 

araç-amaç kategorisi. Bunlar ile anlama gerçekleşmekte ve yaşam anlaşılmaktadır 

(Topakkaya, 2016). 

Bu kategorilerden iç-dış kategorisi insanın kendi içsel dünyasını dışa yansıtmasıyla 

ilgili bir kategoridir. Burada araç eylemlerdir, ancak eylemlerimiz her zaman zihinsel 

yapımızı dışa doğru bir şekilde yansıtmayabileceğinden bu kategori kullanılarak elde 

edilmiş bir anlama doğru bir anlama olamaz. Çünkü içi doğru yansıtmaz aynı zamanda 

dışa yansıyan eylemleri de doğru anlayamaz. 

Parça bütün kategorisinde asıl amaç bir parçayı sadece bütün yapı içerisinde 

anlamlandırabileceğimize vurgu yapmaktır. Bir parçayı bilmek bütünü bilmekten 

geçmektedir. Bu anlamda bütün ve parça her zaman karşılıklı bir ilişki içerisindedir.  
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Güç kategorisi insanın dış dünyayla olan ilişkileri bağlamında önemli bir anlama 

kategorisidir. İnsanı etkileyenler şeyler ve insanın etkiledikleri şeyler arasındaki 

ilişkileri değerlendirdiğimizde güç kategorisine başvurmaktayız. İnsan için şey 

denilenler ne anlam ifade etmektedir. Bu konuda güç kategorisi işlevseldir.  

Değer kategorisi ise insanın karşılaştığı şeyler hakkında hissettiklerini belirleyen bir 

kategoridir. İnsan oluşturduğu yargıların insanda oluşturduğu duyguları anlamaya 

çalışırken kullanılan bir anlam kategorisidir. İnsanın sevdiği, değer verdiği şeyleri 

anlaması daha kolay olmaktadır ancak duygusal olarak kendisini etkilemeyen olaylarda 

anlama eksik kalmaktadır (Topakkaya, 2016). 

Araç-amaç kategorisi anlama kategorilerinden sonuncu olanıdır. İnsan amaçları ve 

hedefleri doğrultusunda anlayan bir varlıktır. Bir olay ya da ifadenin insanın amacına 

uygun olması onun anlamlı olduğunu gösterir, aksi takdirde insan için bir anlam ifade 

etmez.  

Anlam kategorisini biyografi ile ilişkisine göre üç farklı anlamda düzenleyebiliriz: 

Onun bütünle olan ilişkisi, geçmiş ve gelecek zamanla olan ilişkisi, bir insanın bütün 

insanlıkla olan ilişkisi (Topakkaya, 2016).  

Sonuç olarak tin bilimlerinin tüm diğer doğa bilimlerinin karşısında bir önceliğe sahip 

olduğunu savunan Dilthey’e göre, doğada var olan her şey benim dışımda verilmiş 

olanlardır. Ancak insan bilimlerinin konusu, insanın yapıp etmeleri olduğu için daha 

değerli ve anlamaya müsaittir. “… onların konusu bize duyusal yolla dıştan verili olan 

fenomenler, bir dış etkinin bilinçte uyandırdığı tepki değildir; tersine doğrudan doğruya 

iç gerçekliğin bizzat kendisidir ve muhakkak ki bu (iç gerçeklik) içten yaşanarak 

deneyimlenmiş bir bağlam olarak vardır” (Dilthey, 2012). Sonuç olarak Dilthey’in 

kendi ifadeleri ile “duyulara dıştan verili olan işaretler aracılığıyla içsel gerçekliğin 

bilinmesini sağlayan bu yönteme anlama diyoruz” (Dilthey, 2012) 
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