
 



FELSEFE SOYLEŞILERI
VII-VIII

Editorler

Bc-tül ÇoTUKSÖKEN - Dilck ARLI ÇiL

Istaı,ıtıı_ı l - 2(ll3



FELsEFE soYLEslLERl Vll-Vlll

Editör|er

Yaylna HaZlrIayanIar

BoTu ao-i ü Jo{ L N Di e" Aa I eil

BeüL. LO'L- cÖ,Fİ\ - D pk Aa ü ClL

l\,4altepe l]n Ver5ite5i YaylnIar . No 55 (2O13li1)

Bir]nc] Baskü

5BN

Bask Ve Tasar.n

Kapak

Yaz grna Adre5

Kas m 20l3

serCan 0ZDOGAN

91B 975-676D 56 1

Hayaljst Reklam Ve [et]ş]rn Hlzmet|eri

Moda, Serasker cad. No: 6l/4

Kad köy/İstanbut

Tel: 0216 ]37 06 06

wWW. hayaIist. Co rn,tr

Maltepe ÜniVer5]te5i,

Fen Edebiyat Fakültesi,

Fe[5efe Bö[ümü

Marmara Eğitim Köyü,

34857 lMattep e/ i5ta nb u t

Tel

Faks

0216 626,10 50

0215 626 l1 l]



FELSEFE SOYLEŞILERI
VII_VIII

Editorler

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek AItLl ÇIL



ICINDEKILER

SUNUS 7

FELSEFE SOYLESILERI
VII:

iNsRN pErsEpEsi

INSAN FELSEFESI: KAVRAMLAR-SORUNLAR
Betül ÇOTUKSÖKEN

Tiılu ı-ıi,ıı, K()LA N K :\YA

DüNDEN BUGüNE irusaru vE iNsıN ppı-SıpESi
Sevgi IYI

MARX VE iNsRN noĞa.sı
KurtLll GÜLENÇ

15

49

INSAN VARLIGI VE çELIŞKILERI...............................................71
Uluğ NUTKU

iNsaıv ErrsEEEsi
FELSEFENiN TEMEL DisiPLiNi oLABiLiR Mi?......................83

Tüteıı ANĞ

TARiHSEL BiR ÖZNE OLARAK iNSAN
Mustafır GÜNAY

97



FELSEFE SOYLEŞILERI
VIII:

BiLGi VE BiLiM FELSEFESi

BİLci VE BiLİM FELSEFESi NEDiR? NEDEN öNınaı-ipiRz....ıu
Be ti]] ÇOTUKSÖKEN

HEcEI]DE FENoMENAL BiLGi VE FELSEFE................................119

Ktıan ()ZKAN

MARX,TA BiLIM VE iororoli......... ...................139

KurtL]1 GÜLENÇ

"IARiHSIL HASTALICIN" (NiLl/SCHE} TA\l VF TFDAVi
yöNTEMi oLARAK "ipEoİolix DüşüNEN ziHNiyET,
YAPILAN]\4AsINI ÇoZUMLEYEN
ETKINLIGININ NERESINDEYIZ?

"FELsEFİ DÜŞÜNME"
163

Erkut SEZCIN

POSTMODERN BiLiM ANLAYIŞININ
OLUMSUZ SONUÇLARI
Ccııı;ılCÜZEI-

177

BILGI, BILIM FELSEFESI VE FELSEFI ANTRoPoLoJI...............187
Tii tt,n ANĞ

BiLGiDE KESiNLİK ANLAYISI
Dilek ARLI ÇiL
MİMARLIĞIN BiLGİ ALANI: ANLAMAK vE YAPMAK,..,........209
Meral ERDOĞAN

BiLGi VE NEsNEsİ.......... .............219

İrıanııa KUÇUIlADİ

,l97

l



2o13/11

Gelenek süIüyoI:2007 ve 2008 vı)ında yapılan Fclse/c Soy/eşl/crinin su-

nunıları Fclsı,/c Söylcşileri V/l-Vill tiarak kitaplaştırıldı. Fclsefc SöyLeşiLeri

niıı veclincisi "insan"a, sekizincisi c]e iı-ısanr nercclcyse gerçekten var kılan
"l-ıilgi"lıe ve biliınc özfiülcnmişti. lelsc/c Soylı,şilı,rinin izlckleri belirlenirken

]ıem fe]sefi söv]eınin gcııcl cluruşu heın c]e iıısan-dünya bilgi sorunJarının

şu anclaki durumu dikkate alınnıaktadır. Soy/ı,şılı,riınizi izleyen, katkıda bu-

lunan c]ostlarımrzın yaklaşınıları, yorunTları, geribildiIimleli biziııı için soıı

derece önemlidir. Felsefesever cltıstlarımızın katkısıyla konuları cle aldık.

Biliyoruz ki 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısındaıı itibarcn insan; cloğa

biliınlerinclc vc cloğa bilimlerinin bir tür uygulamast olan tekırolojide büyük
"b;ışarılar" kazann,ıış, aııcak bu başarılar "insan"a yaklaşımda başarısızlık-

ları da beraberinde getiImiştir. İnsanın, kenclisine yiıbancülaşan "başarılar"ı,

lıcr şeyi "şeyleştirme" ya cla araç kılııavı, hatta insanı da alaç haline gctil
meyi doğallaştırnı!ş, nornıalleştirıııiş; başka bir devişle şevlerin hüküınran-

Jığı alabildiğiııe görünüI olnuştuL

Bu yüzyılıla iıısaııı clc alan iıısaıı ve toplum biliınlcri, oııu bir "tılgu"

olarak değerle,nclirıniş, fclscfi sorgulamayı çoğu kcz bir yana bırakmıştır.

Oysa tüm bu başarılarııı r,c kazaıırm]arın öznesi olan insanın kendini araş-

tırınası, varlık Vapısı vc düııyadaki konumlanrşı üzcriııdc clüşüıımesi, int.ı-

nın keııdisi için soıı ılcrccc öneırTli [,ir ktınudur. Öz.,llikl., dc insaiıa y(inelik

aizcü yaklaşınlalın sıklıkla gözlcndiği ve buna da\"alı olarak her tür]ü ayü-

rımcılığın "küIeselleştiği" güırümüzde, "insanın kosııtıstaki ycri", anlamı

ve "ötcki"yle, "başka"vla iJişkisinin ycniden tartışnaya açılnrası kaçınıl-

rnazdır.
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Iıısiııı bilclikçe özgürlcşir diyor birçtık filozof; gcrçckten ı-le öyle: Insan

düı,ıyavJa olan ilişkisiııi doğallığını bir bakıı,ı,ıa aşıp biIgi üzerinden kurduk-

çtı insanlaşıyor, Bu nedenle, "iıısırıı"dan sonra "bilgi"yi, "bilim"i mercek

a]tına aldık.

Fclsı,/c Söi7lı:şılcıı VI l V l I I' e filrızoflarımız l-ıüvük katkırla buluııclulıır.

Hcpsine tcşekkür [-ıtırçluyuz. Kitapti] veı alaıı nıctinlcri klsirca özet]emek

istecl ik:

Betül Çcıtuksökeıı "İnsan Fe]sefesi: Kavraıılar-Sorunlar" başlıklı yazı-

sııııla ins;ın felsefesinin temel soru]arrııı clc;ılarak, felsefi söylenı ve ins.ııı

felsefesi art-ısınc]iıki ilişki üzeliırde.lurnı.ıktı; cizeltikIe tle " İırs.ın, fclsefenin

tcmcl sorunu o]abilir ııi?" sorusuna yoğuıılaşm;ıktaclır, Felsefece clüşünen,

felsefe bilgisini üreteıı biriııiıı "insan"c]an neyi/kimi aııladığını açık seçik

biı biçinıde ortaya ktıvıııası gereliı. İnsııı felstfesinin Lır fclscfc clisiplini
olarak, fc]scfi ılüşüııııcııin, ;ırdııclan cla fclscfe bilgisinin temeliııi oluştur-

duğunu öne süren Çotuksökeıı, bu yazıda, tarihse] bir pers;ıektifteı-ı l-ıaka-

riık, çeşitIi filoztıfl:ırııı iıısaııı an]anıa biçinrlerini gözlcI önünc serınektedir.

Ayrıca Türkiyc'deki iıısaıı felsefesi geleneğine de cleğinıııektedir.

Tcıluııay KcıIaııkava " Aııtrr,ı;ıtıIr,ıji" b;ışlıklı vazısnıda antropolojinin bir

Lıilinı o]arak ortaya çıklşı r,r. bu alaııda clc alınaıı tcmcl sorular üzerincle

durmakta,-1ır, Aııtropolcıjinin ilişki içeıisinde oJciuğu arkeoIoji, ı,lilbilinı gibi
clisipJiıılercleıı SaiZ etıl]ekte, irDtroPOlojinin temelini OluŞturan kü]tüI kirvril

nııııa daha yakıııdan l-ıa kıı a kta ıl ı r,

Sevgi İvi "Düııclen Bugüııe İıı..ın ı e İntın Felscftri ' başJıktı _vazısıııil;r,
iıısan fe]sefesinin öneııine değinmekte; iıısan f,_.lsc.fcsinin bir bilgi cltrh ola-

rak 20. vüzr.ıltla cloğduğunu, f;ık;ıt fclsefc t;rrihjııcle kiı,ııi clöı,ıeıılerc]e insan

fclscfcsi çrıiışırıiılarıııiı clrığruclan 1,;ı c]a c,loliıylı şekilde ijnem verilcliğini dilc
getiImektedir. Bugün clünya ;ırııbleınleıi karşısrncla iıısan fclscfcsiııc clahiı

fazlıı gereksiııinr olduğuııu önc sürcıı İri, bu 1azıda liskiçagdaıı başlava-

rak 20. yüzvıl;r kiıc]ar insan felsefesi çalışınalarına cleğinıııekte, Max Scheleı,

Cassircr vc Tırkiyettiıı Mengüşoğlu gilıi iıısan felsefesiııiıı gelişiıııine katkı

sağlav;ın filrızcıflarııı clüşüııceleriııe yel velıı]ektediı. Bu lıağlırnıtl.ı S. İ1 i,

insan felsefesinin ana sorusu iılan "insan ııc.dir?" soıusunuıı r,arlık felsefesi



2013/l1

ve etiğin solulaırıVla c]a Vakından bağlaııtılı olduğuıru, bu sorunun, ayrrca,

sanatın, siyasetin ve lıukukun da ilgi alanına giren tenıel bir soru olduğunu
öne sürerek, insaıı felscfcsinin lıenı felsefecleki alanların hem de diğer bilgi
alanlarıııın/ biliın]erin temelincle yer ı,ılclığıııı savunıııaktadır.

Kultul Gülenç "Marx ve İnsan Dcığası" l-ıaşlıklı yazısında Marx'ın ka;ıi-

talizm eleştirisi içinde öneın]i l-ıir yc,ri olan "insan doğası" kavrarıının felse-

fi analizini yapnıaktatlır. Gülenç, stııı clörıen,ıde insiın doğasına ilişkiıı 1ıost-
modern felsefi soruşturmalarrn tenıe] iddiasııııı iıısırnın birtakım değişınez

özclliklcrinin var olnıadığı yirnünde o1ıluğunu, fakat insanın birtaklnı cv
rensel (izelliklere sahip tılcluğu clüşdncesiniı-ı kıılav kolay olumsuzlaııabile-
cek ve vazgeçilebiIecek bir sö),leın olınadlğlnı dile getirmektedir. Gülcııç,
bu bağlanııla, Marx'ın cvrensel bir insaı-ı doğası olcluğu düşüncesiııi ink6r

edip etınediği üzeriııe yapılaıı ti]rtlşmaları al,rıntılı bir biçinrrle clc alarak

değeIlcn.lirnck tcdir,

Uluğ Nutku "İnsan Varlığı ve Çclişkileri" b;ışlıklı yazısınrla tarilıte
yaşamış olan farklı insan tüIlclindcn ve insan tüIünün -/ıoıııı sı1,1,,11.-.,1,-

rinısel gelişiminden 5öz etmekte.]iL Alılaki avrınıların insandan başka bir
canlıda yani doğacla olnıadığıııı, bu necienlc olııası gerek-olmanıası gerek

ayrtn]ınrn doğal koklcrinin bulunmadığını i]eri sürcrı U. Nutku'ya göre in-

saıı için "cılaııııklar varlığı" taı]ıml (ı1 uygun tantn]dll Olaııaklarııı bütün-

lüğü insanln bütünlüğünü r,erir. Nutku, insaııııı o]aııiıklarının karşıtlıklara
dayandığını öı]c süIcL C)na göre, insan ı,arlığı olumlu ve o]umsuz rılınık-
lara her zaman açıktır. Nutku sorı olarak, ins:ııırıı ıloğay;ı ul,arJanııakla
kalnradığına, heıı-ı doğavı kendisine uyarlaclığıııı hem cle her yeni atıltında

kendisiııi keııclisiııe uyarladığını ifade etmektetlir.

Tüteıı Anğ "İnsaıı Felscfcsi Felsefeniıı Teınel Disiplini Olabilir Mi?"
Lıaşhklı vazısıııcla insan felsefcsinin cliğer felsefe disi;ıliıılerinin kendisine

clayanabileceği, kcnc]isinden lıareket edel-ıilcccği bir temel clisil-ıiin olabi-

lcceğini iı,ldia etmekte ve bu görüşünü MeIıgüşoğlu'nun clüşüncelerinden

yola çıkarak tcmtl]enılirnıekteclir, T. Anğ'a görc, bütün başarılarıııız ins.rn

dan, vaşama c]ünvasından kaynakl;ııımakta ve veııiden oııa c]önnıektedir.

Bu noktada insırnın içiııde yaşadığı keııdi dünyası asıl belirleyici olduğu

için insan feIsefesiniıı, felsefeııin cliğcr disipliıılerinin kcndisine dayınıcagı
bir temcl disiplin olması kaçıııılınazclrr.
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Mustafa Günay "Tarihsel Bir Ozne C)larak lnsan" başlıklı yazısında
insan hakkındaki temel scıru]ardan birinin insanın bir özünün/ doğasının
bulunup buluı-ımadığı oIduğunu öne sürnekte; bu soruva verilen yanıtlar

içerisinde "özcülük" ve "tarihse]ci]ik" o]mak üzere iki aıılavışın dikkati

çektiğini belirtmekteclir, Özctiltığiiıı, insaııa ilişkin olarak, değişmeyen bir
özün/doğanın bulunduğunu farklı şekillerde de olsa ifade eden tarihselcili-

ğin ise insanın sabit, Clcğişn1eZ Ve talih-üstü bir özünün bulunmadığını ileri
süren bir yaklaşınr olduğunu dile getilnlektedir. Günay bu yazıda, özne-

niıı tarihsel bcıyutlarını ve bizzat insanln özne olmasrnün tarihsel kcışullara
dayandığıııı, tarihsel olduğunu ifade eden Vico, Marx, Dilthey ve Ortega
y Gasset gibi filozofların düşünceleriııe yeI veImekte, son olarak de tarih
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır,

"Bilgi ve Bilim Felsefesi" ana izlek]i Felsefe Siiyleşilerinin ilk konuşma-
sını yapan Betül Çotuksökcn "Bilgi ve Bilim Felsefesi Nedir? Nede,, Önem-
lidir?" başlıklı sunumunda, Eskiçağdaıı günümüze bilgi felsefesi bağla_

mıı-ıdaki soruları ve kavramlarr ele almakta; ayrıca bilinıiıı bilgi bağlamı ile
ilişkisinden söz ederek bi]im felsefesinin teme] st,ıru]arrna da değinmekte-
dir.

Kaan Özkan "},Iegel'de Fentımena] Biigi ve Felsefe" başlıklı yazısında
Hegel'in bilgiyi nasıl cle aldığından söz ederek Hegel'e göre fenomenolo-
jinin mutlak bilgiye doğru yol alan bilginin aşamalarırıı ortaya koyduğu-
nu öne süImektedir. Fenomenolojiyi doğal bilincin bilgisinin felsefi bilgiye
doğru gelişiminiıı hikAycsi olarak tınrmlayın K. Özkan, Hegel'in, özne ile
nesne, mutlak ile gerçek ve hakikat ile bilgi arasındaki ayrımları ortadaıı
kaldırdığını ileri süIınektedir- Al rıca. Özkaıı, mutlak bilginin, özbilincin ve

mutlak tinin gelişimine cle dikkati çekmektedir.

Kultul Cülenç "Marx'ta Bilim ve İdeoIoji" bışlıkJı yızısında Marx'ın
ideoloji kavramını nasıl ele alclığını açıklayarak bu kavranra vönelik clcşti-
rilerini ortaya koymaktadır. Gü]enç ayrıca ideoJoji kavramı ile ilişki jçerisin-

de dü§ünürün bi]ime bakış açısını ele allnaktadlL Marx, Gülenç'e göre ideo-
loji kavranııııı, idealizmle ilişkilendirerek ve toplumsal eşitsizlik ile bağJanh

kurarak eleştircl bir anlamıla kulIanmıştır. Marx'ın ideolojik alaııla bilimsel
alanı birbirinden ayırmasınııı, biliıne duyduğu güvenin bir göstergesi ııldu-

10
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ğunu öne sürcn Gülenç, Marx'ın, beniıısediği bilimscl yaklaşınıla ekonomi

politiği nasıl eleştirdiği üzerinde durur. Marx'a görc klasik iktisatçılar tara-

fından sergilenen ideolojik-di,ığalcı tutum bilimi ideolojiye dönüşmüştür.

Erkut Sczgin; bu yazısında düşünme, dil ve ad]anclırnıa olaylan vc bu

olaylar arasıııdaki i]işki üzerinde durmaktaclır. Bu bağlamda özellikle Wit-

tgenstein ve Heidegger'in düşünce]eriırc dcğinmektedir.

Cema] Güze] "Pcıstmoc]ern Bilim Anlayışının C)lumsuz Sonuçları" baş-

lıklı yazısında postmtıclerıı clüşüııürlcrirı evrense], nesneJ, tümel ı,e ussal bir
doğruluk olduğu anlayışına karşı çıktıklarını beliItnektedir. C. Güzcl, bu

yazıda postır,ıcıdernizmin iize]]ikle bilim ile ilgili bclirlcmelerini e]e alarak,

postmodelnizmin bi]imde ussa] tutumu eleştirmesinin temelinde görelili-

ğin yathğınl ileli sürmekte ve görcliliğin siyasal bağlamdaki vansıınaların-
dan 5öZ etmektedir.

Tüten Anğ "Bilgi, Bilim Felsefesi ve Felsefi Antropoloji" başlıklı yazr
sında bilgi felsefesi, bilim felsefesi ve felsefi antropoloji arasındaki ilişkiler
üzerinde durmaktadır. Felsefi antropolojinin, bilgi felsefcsinin tersine, bir
varolan olarak sonut insan ilc yinc bir varolan cılarak scımut objeyj \ e ara-

larındaki bağları bir bütün o]arak ele aldığtnl öne sürcn T, Anğ, bu yazı-

da, felsefi antropoloji açrsrndarı bakıldığında bilginin insanın varlık koşulu

olduğunu ve bilgi ile hayat arasında sıkı bir bağ olduğunu dile getirnıektc

ve bu bağı ele alınaktadır. Yazar T. Anğ, bilgiııin insaıı açrsrndan anlamını

ortaya koyabilmek içiıı bilginin tarihselliğini dikkate almak gerektiğini de

öne sürmektedir.

Dilek Arh Çil "Bilgide Kcsinlik Aravış1' başlıklı yazısında kesinliğin
bilginin bir koşulu olup olmadığı sorusunu ele almakta; "bilgi", "doğru-
luk" ve "kesinlik" kavram]arrnr incelemcktediI. Bu yazıda, kesinliğin bil-

ginin bir koşulu olamayacağını savunan yazarl Popper'ın düşüncelcrinc clc

değinerek bilgide kesinlikten vazgeçmerıin cloğruluktan vazgeçmek olma-

dığını ifade ederek, bilginin kesinlik değil doğruluk arayışı olduğunu öne

sürmektediL

Meral Erdoğan "Mimarlığın Bilgi Alanı: Anlamak ve Yapmak" başlıklı
vazrsında mimarlık ve biigi kuramı iJişkisini ele almaktadır. Mimari bilgi

,l1
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alaııınııı kcııcli kcnclini üı,etemeınesi necleniyle diğer alan ı,c disiü-ılinlerclen

bilgi aktarmak zrıruncla kiılclığı sırptamasıncla bu]unan M. Erdoğan, fclsefc
vc miınarlığln vaşarııııı karmaşrklığıııı ;ııılaııa ve kavIan-ıanın falklı göIü-

nüıııleri olcluğunu clilı_. gctirııcktc; nıiıııarlığın feIsefey]e btığlantı kurnıa
sının gereği üzerincle r]urmakta ve bu nc,_1cn]c cle felsefe bilgisine ihtivaç

duvulcluğunu öne Siirolektedir-.

İoanna Kuçuratli "lJilgi ve Nesnesi" Lıaşlıklı vazısn,ıcla biJgiı,ıııı ııesııe-

siniıı ııe olduğu sorusunu e]e alııaktatlıı. Kuçuradi [-ıu yazıc]a gününıü7
cpistr.mtılojisiniıı bilginiıı nesııesiı,ıi lıatlrl;ıvılı yeniden canlandllnaSl ge-

I.,ktiğini öne Sürünekte V., bunun vapllabilmcsi için de veni biı-ontııliıjiııiıı
gerekJ i cılduğuııu savuıııııaktaclıı.

ttu ontcıloji beiki cle ilısaıı eksenli bil ontoloji, birşka bir deyişle, aı-ıtrtı-

ptıııtoloji olabilir. İnsaııııı r,iırolaıı lıer şeyi anIaınlanclıran bir varlık olıırası

bu savı güçleııclirebilir.

Fclsifı, Sdy/cşi/cri Felsefe Bö]üınünüı] tüün çahşanlaIınııı katkısıv]a ]ıer

r.ıl claha da güçleniVOr- Felsefe Bö]ümünün tüm paydilŞlarl, işbirliği etiğiv-
le lıareket ediytır, En güçlü işbirliğiııiz c]t, kurucu vakfimlz olaıı isLınbul
Marmara Eğitim Vakf;yJa (iMEV) artarak sürüyol. Kulucunuz Savııı Hü-
scviıı Şiınşek bizc ]ıer ziınıaıı e]estek siığlıycır; kendisine }ıer zaıııan teşckkür

borçluyuz. RektijrümüZ Savıı Prııf. Dr. Kcnıal Köymen, Ilektajr Yardııı]-
cısı cılarak görev yapan yaineticilerinıiz, Genel Sekreteriıııiz, Fakültenıiziıı
Dckanları bu çalışııava lıep destek verdi]er. Kurucu Vakfiıııızıı Müclürü
Savın Melike Oğuzlıaıı lıcr zaman ı,aıııııızda oldu. Anc;ık, yukarıda cla be-

lirttiğiııiz gibi, tc/sı,/ı, Süy'cşilı,rlnin sürekliliğini sağlayaıılar, her yıl sabırla,

sevgiylt, clostlukla felsefe Lıilgisiııi paylaşaıı iz]evicileıiıniz; tırılar olmasay-
dı, biz dc, bu kitaplar da varolı,ııazrlı; c]ost]iırıııız her zanıan Lıize güç r,crdi
]er. Bu neclen]e Saiı/l,şil,r sürüyor, sürccck dc.

Fc/scfe Sdyk şi/cri 1X-X'da buluşn,ıiık üzcre,

Betül ÇOTUKSOKEN - Dilek ARLI ÇIL
M.ırnı.ır,ı Fgitiın Ko1 ü İstıııbu]

1 Ağustos 2013
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ANTROPOLOJI

Tcıluıı.ı1, KOLANKAYA

Antlopoloji ya da insanbilim, 19, yrizyılın ortalarınc]a bir tarih felse-

fesi olarak başlaııış r.c soıırasrııda, bir tür tarih bilgisi olarak gclişnriştir.

Düılyanın her yerincle geçnıiştcn günün.1üze }raşayirn iıısanları konu cdinen

antropr,ıloji, geneIlik]e insaıılar vc insan grupları ar;ısıııdaki beıızer ve fark]l

yaı]laIı saptanıava çalışır, Bu [-ıağlanıda antropolojinin sorcluğu sorular sı-

r.rsıvla/ "insanlal vL, k)pluııılar neclen birbirleriı-ıc [ıenzerleı?", "insanlar ve

toplunılar ncdcn birbiılerine benzenıezler?", "iıısaıılar ı,e trıplumlar nedeıı

ve nasıl değişirler?" şekJinde özetlenebilir,

Antropoloji günüı-ııüzde farkiı daIlara ayrılnıaktadır. Fiziksel AntroPo-

loji, insanın evriııini, biyolo1ik yapüsınü, gelişimiııi, geçmişten günLinıüze

gcçirdiği farklılaşııa evre|erini anJamaya çalışır. BiJinı,liği gibi, bivolojik
özclliklcr lıer iıısanrla iıynıı,lır- Ancak bilim insanlarınca yaratılan "ırk" kar-
ramı söz konusu olduğuncla, claha çtık ve vaygın tıl.ırak renk ij]çüt kılınir ve

bu bakımdan da iıısaıılar, Ktıkozııid (bevaz), Moııgtıloicl (tunç) ve Negroicl

(sil,tih) clerilileı tılarak beIiricnirler.

Amerika Birlcşik Devletleri'n.le " Kü]türL.] Antroptılo;i". ingiltere'de
"SosyaI Antropoloji", K;rra Avrupa'sııda ıla "Etnoloji" olırrak acl]andırılan

ve beııinı de "Sosval Antropıılııji" denrcvi tcrcih cttiğim diğer temcl aı]t-

ropoloji clalı ise topluıı içiııdeki insanlarıır kültüllclini araştllma koı-ıusu

yapıııaktırclır. Sosyal aü]tlopoloji topluıılaIın vt,ışaııı biçinıleıinin aynı rıI-

madığını ve bu vaşam biçiııleriııiıı zaınan içinı,le vavaş veva hızlı bir bi-

çiniclc ıleğiştiğini gi,izlenı ve;ır.ıştırınaIar yt,ıIuyla l-ıize göstermeyi amaçlar,

Dr TOIünnv Kolnnkdva, Antıopol()g
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Eu ncrktar]ır sosVııl aııtrolıtıJcıjiniıı teıııel k;ır,ranıınııı "küJtür" tılduğu;rçıktır,

Sosv;ıl antropoloji iDsanı kültüI aIacıJığıyla anlanıava çalışır.

Antropoloji bu çalışıı,ıaları yııparkcıı diğel insan biIimlcriııcleıı cle ya-

rarLaı,ııt. Örneğin arkeııltıji gcçııiş kültüflerclen kalan ncsneleriıı ı,üzclt,

çıkarılırıası ilc ijzcllikle cle y.ızısız tiıpluııılarıı vaşavış biçinıleıi Iıakkınc]a

[-ıilgi tol-ılanıaya çalışırıaktaclır.

Dilbilinı ise, insaııın tarilıselJiğini, kültülelliğini sağlayaıı, oı]a avrlca-

lıkh [-ıir özcllik vereıı diJ üzerintle çalışmakt;ıdır. Gününıüzde kürcsellt,şıııe-

den clolayı stııı derece hızl;ıntrn clt,ğişinıin aıııı ııeı-icı,ıiııiıı dile cl;ıya]ı iletişin,ı

tııaıçları olrluğu dikkate alınıı-sa, antı o1ıolojivle c]ilbiliın arasıııdaki ilişkinin
ı,ıe k;ıclar yakııı l-ıir ilişki olcluğu clalıa kcılay aıılaşılır.

Tünı bu teme] bi]inı tlalları l-ıirl-ıirlcrivle ilişki içindc vc antropolojik ba-

kış;ıçısıvla çalışnraktııdırlırr. Şinıclilercle tüııı l-ıi]inı c]allarıııtl;ı olctuğu gibi

;rııtrııptılojiniı,ı cle tenıe] ıliıll.ırı 1-ıı_,k çok alt d;rla ayrılıııaktadıI: Linguistik
Alıtropoloji, Hukuk Antrtıl-ıoloji, Aclli Antropoloji, Sağhk Aııtropıolojisi gitıi.

Antrtıpolojinin 19. vüzyılc,ia l-ıaşlaclığı ileri sürülıııekle l-ıirliktc, da]ıa

iinceki diinL.ı-nlcr.lc dc aııtrcıpcılcıjik iigelere dikkat çekeıı pek çrık yazardan

söz crlilr.bi]ir. Örneğin, erliııtliğinıiz [-ıilgilcrc gijre, ünlü tarihçi Hcroclcıttıs

(İ,Ö. 5. ytizyıl) taın bil aültropologclu. Şcı1,Ie ki; }Iı,roclotos Akdeı,ıiz çer rr,

siııtlc yaşaVan iıısiıııların taı,iJ,ı açısıntlan ncclcıı farklı rı]cluklarını aıılahrken

bu topluınIarın giviııı-kuşaın, davrtrnış, geleı,ıekler, tekııoliıji vc poJitika dü-

zevleriııc]cki farklılıklarını da büVük bir ustalıkla vurgulanıış, bir aıılaıııi]i,ı

bunu kültü r kavrtıııııvla açıkl;rırııştır.

Antropoloji b;rşlaııgıçt;ı sti nı ü rgeciliğiıı yirlattığı bir bi]iıı rı]arak d;ı

anılııışhr, Öıııeğin; Mısıı'a askeri sefcr clüzcııleyeıı Nııpi,ılytııı, aııtropoJoji-

Vi, sajnıürgeci anıaçlarını r,c ycni kaı,ııiık aral,ışlarıı,ıı t-ıi]inıiıı vcrilcrivle c]es-

tekleıııek ı,e işgal ettiği coğrirfyiıc].ıki iıısanları kültürlcline ve toplunılarına

v;ıbancılaştırıı,ıiık içiıı ku lJiııııııı ştı r.

AntIopoloji başlaııgıçtiı tızıık ve geleneksel vaş;ıır,ı biçiırıiııi sürtiürcı-ı

top]unıla11 konu cdindiği için, "ilkellerin biliııi" o]arıık da tanınıılışt1I.

Özclliklc de Batı trıpluınlarıııda ı-ııasa başıncla çiılışan antıiıpııloglar, kcncli

ttıpJuııılarını gelişınişlik açısılı,-1;ııı bas;rnıağın erl üstündc göIüp, Batı dışııı-
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ı,laki trıplunrları "ilkcl" olarak cleğerleııdirmişlerdiı-. Cünümüzün irntlopo-

lojisi bu türdcn önvargıları aşınıştlı.

Günümüzde aı,ıtropoloji, insanJarı, kültürlcli anJamak açısınclan son

derece ijnemli bir biliıı ilallclır. Çtinkü külcscl bir kiiy l,ıtıliı,ıe gelnrckte olan

ciünyanıızda çok tarhşmalü olnrakla birliktc çokkültüIlü]üğü anlırmak, kül-

türleriıı, dillcrin, tarihlerin kırrunıııasıııa hiznıet etınek, bir şemsil,e altında

ama çok renkliliği kaybctmeclen yaşan-ıak, başta antı,opolcıji olmak üzcrc L-ıir-

çok bilgi dalıııın koııusu haline p5elmiştir. Örneğin çokuluslu şirketler, cırtak

amaca hiznıet eden sivil tı,ıpluııı kuruluşları, ekoııomik vc siyiısi oluşumlar,

içlerincle barıntlırclıkları farklı kültürc]en insanl;rrı aıılanra ve aı]laşıniiz-

lık]arı en aza iııdirmc konusunda srısyal antropolojicleıı yararlanabilirler.

Çünkü Sürckli olirrak cleğişen dünyayı r,c yiııe değişeıı insan d;ıvranlşlarınl

büyük ölçüde toPlumların kültürlcrini !]ajz]eınleverek Vc değerlendirerek

anl;ıvr-ıbiliıiz. Örııeğiıı Bahcla beyaz renk tenıizlik, ırıiısunıiVet, feıahlık an-

laıılarına gelirken Doğu toplunılırrıı,ıtla matem anlamına ge]mektediL Do-

layısıyla ilişkicle buluDacağınüız toplumları iyice tanıınamız gerekmekteclir.

Sosval Antropoliıjinin teneline oturan ve c]evanı]r söz cttiğiıniz "kültür

kavıaıııı"nı açıklığa kavuşturmak amacıvla, krs;rca da olsa, kLiltür kavIan-ıı-

na cla şöyle bir bakalım:

KültüIün çıek çok tanlnıınııı olııasına karşln cn kısa ve kapsayıcı taııı-

ııı 1871'clt yayıınlanan Priııitiı,c Cııi lıız başlıklı kitabıncla Tylor vitpmıştlr.

Ona garle "Kültür, ya da uyf]aIllk, bir toplunıun üyesi o]arak, insanrığlunuıı

ijğreırdiği (kazanclığı) bilgi, sanat, gelenck-görenek ve beıızeri vctenek, be-

ceri vc alışkanlıkları içiıe alan karmaşık bir bütündür."

Kültür için şu bclirleme]eri cle ya;ıabiliriz: Kültür ijğIenilil, kültüI ta-

rilısel,,]ir ve sürc.klidir, kültüI toplunısaldır, kültür ideal vc idealleştirilıııiş
kurallar sistenıiıliI, kültüI ihtiyaçla]ı karşılaylcl ve dovuııı sağlayıcıclır, kül-

tüI değişir, kültür bü tü ır leştiricicliI, küitür bir srıyutlamadır.

Bu ijzelliklcrinc l-ı;ıktığııııız zaııaıı kültürün, tcrpJu nılıırıı-ı yaşaıııların-

daki Io]ünü ve bizim "öteki"yi aıılavabilııe ve değerleııdirebilnıemizc]eki

öncnli rolünü,.la],ıa iyi kavraııış tıiuruz. Avlıca kültürün Vavaş ve/veya
hızIı bir şekilclı, cteğiştiğini vt, bu değişikliklcrin toplumiarııı yaşantılarına
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etkileliüıi, tıpkı bir taşın suya atıldığı zaınan suyun harckctiııiıı etrafa gcııiş-
leyen halkalar l,ıalinde vayılması gibi gözlemleyebiliriz,

Bu çerçevede birkaç örnek Vernrek istiyorum:

. Motorlu taşlt Sanavinin ilerlemesi ve cazip fiyatlarla topluma Sunul-

ması sonucu artan trafik ve [-ıuna bağlı kazaların insan yaşanrna ct-

kileri.

. "İleri toplunılarıı,ı" Afrika çöllerinde vaşayan geleneksel toplumlara
götürdüğü "uygar yaşaın" şartlaİı yüZünden daha öı,ıce tanışmadık-
ları hastalıklarla özellikle dc krtınik (kalp, şeker, tansivon vb.) hasta-

lıklarla tanışn,ıaları.

. Neredevse tüm toplumlalın bilgileri, olayları anıııda duyrnası ve

bunlardan iyi ve/veva kötü etkilenmclcri soııucu kendi yaşamlarııı-
daki değişiklikler.

. Beslenme biçimlerini etkileyecek "fast food" tarzı yiyeceklcriıı çok
hızlı biçinıde dünyaya yavılması soııucu şu anda tüm toplunıJarıır
savaşmak için ııeredevse savunrıa bütçelerine 1.akın ınadcli kayııak
avırdıkları obezite srırunu ve buna bağlı cılarak btlyiiyen spor ekonc
misi,

. Gclişen ulaşım araçlarr sayesinde dünyanın her yerine gezme giirıne
ve diğer aııaçlarla ulaşabilmc,

Bu örnekleri daha da çoğaitabiliriz. Yaşantıııızdaıı pek çok örnekler
verebi]iriz. Hepimizin deneyinrlcdiği gibi, vaşama clünyasıncla bu değişiın-
lcrin tıazen farkında oluyoruz bazen de sıınki çok olağan gibi ahp kabul
ecliyoruz, Antropolojiyi bu duruıniaıın farkına varnıamrzr, anlaııamızı sağ-

layan aı,aştırına ve öğretin,ı alanı olarak ıleğerle.nclirebiliriz.
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Kısa bir antropoloji kaynakçası;

Balaman, Ali Itıza (2002), Eılilik Akrııbıılık Tiirlcri, Ankara: T.C. Kültür
Bakanlığı YaVınları.

Cu\,(.nc, B(ı./kurt 1lOa11. lı:ıııı ıı,A,ı/lılr, İ,l.ınl.ut: Rt.mzi Kiü.rbc\ i.
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