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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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iNsaN vaRrıĞı vE çnriş«iı-nni

Uluğ NUTKU'

Sizinle kııı-ıuşı-ııaya geleıı ve şimc,ii tıuracla kırrşıııızclır otuIaı] tüIüııüzün
bircvic]ir, Ne clcrsc lıcnı kcrıclisi hr.ıı cle türü hakkıncla o]aciık, Kenc]isi hak-

kınciiı ki,ınuşnıaktaıı lıtışJanaııJar viırclır; cı bunlartltııı birisi cicğil. Fakat ken-

ılisi hırkkınc]a konuşn,ıad;ın, ait oltluğu tür lı;ıkkıncla nasıl ktınuşur? Bunu

va;ııııak için başka türdeıı bir can)ı i,ılsayclı, stiyleciikleri tlalıa ncsncl, ilalıa
uzaktalı bakışlı, ını,safı.li vc tlalıa güvtı-ıilir olurdu. Böyle bir canlI ııriıalesef

ycık ki ona "Seıı bövlcsiıı vc başkıı türlü bir tür değilsin," clesin. Aylıca, tüIü

Iıakkıııcla konuşına ]ıakkını keııc]isiııc]c ııasıl [-ıulclu,-la k;rrşınıza çıktı? Çok
ırıu kitap tıkuclu tla cınların bir clerleııesiııi vapacak? Bövlc va;,ıarsa kenclisi

konuşmuş olırıayac;rk, Lı;ışkalıırıııı koııuşturac.ıL. Ü,..teIik iıısııı lııkkındaki
kitaplarcla göIüş billiği var ı-ııı ki insaıı kavraını çclişkisizce tanını]ans;ıı?

Gerçekteıı sıkıntıIı bir c]uruıı. Konuşmacının uııuclu clinleyicileriııin kara-

rıııa bağlı. O iı,ıaıııvıır ki sizler i,ınu sadccc clinlcııeye gelnıecliııiz, kiıriır ver-

nıeye gelcliniz, söyleclikleriııin clcığruIuğu ya cla yanlışlığı üzerinc,.

İıısan varlığı hakkında kcınuşııa sorunrluluğunu üzelinlden atınaya

çalışıııalıyıın, Do]ar.lı bir ycıla gireviııı, bilinriıı taııın,ıııı vercyiıı-ı. Evrinı
ağ;rcıııtla, l-ıizinr hrnıaııdığıınız dalı_]a oturaıı caıılıl,a, keııdiıı,ıize, r,ertligi-

ıııiz atl ,Iııııı sılıicııs'tir, ııkıllı iıısııi. Evriııde insaıı forııuııda vc akıl sahibi,

aıııa tükcrlmiş başka türlcr clc olcluğunclan (onlar ciiı elleriııi clüşüncelerivle

birleştirerek kull;ııııııa becerisine sahiptiler), Iıenüz tükenmcmiş oliin tür,

kc.nclisini cliğc,rleriıııleıı ayııı-ı,ıak için bu teriıııi yapıııış; buııu bazeıı vur-

guluvor da, pckiştirirccsilıt kcndisil-ıc ,|ıılııı sırPııııs sapiaııs, ııkllı akıllı insılı
divor, Kitaplardan öğrencliğim karlarıyla, hepsi göçniüş, tükennıiş sckiz

l'r(]L Dr. Uluğ Nutku, Enl{]ili()alt,tim U\c5i
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uzak ecciadımız, /ı0//ıo nitelcın..siylc clc, gcnc tükeıınıiş altı yakııı eccladıı-ııız

var. Tükcııı-ıriş türlcrin özellikleri kemik bu]uııtu]aıınııı inceIenıııesiVlc cr]i

nilivol, anriü ne rılul-ı diı tükendiklcli olcluğu gibi cleğil, ancak tükeıınıüıııiş
olırnla karşılaştırıI;rr;ık talınıiıı eclj]jyor; öı,neği, taş atııak, l-ıulduğu L-ıir sopiı-
yı s.tvuıııııa ya tla saltlırı için kullaı-ıırıak, ateş yakınak gi[-ıi özclliklere sııJıip

olup tılırı;ıı-rralarryla. Afrik;ılı uzak ııkralıa ııııstrrıItılıitlıcciıs (gü ı,ıey nıaymunu)

cinsi -o cla tür]tre avrılır- taşı, SOPaVı sivriitebi]ivtır, ani] atCŞ vırkaıılvor-
tlu. Onlarıı-ı solııicııs ıılııı;rl.-rrr taıııaınlananraclı, çünkü alet kul]anmaktan ale,t

ürctiniılc gcçcırıcclilcr ve iki tırşı üst üste koyüI.ryı becereııecliler; iki t;rşı

üst ü5te koyabilseIerdi, bir alttakinin üstüne Sonlaki tırşları kovnıiıvı ve ba-

rıııak V;,ıl-ııııt,ıyr dıı ılüşüncccklcrdi. Uzak Doğucl;ı bulunan,|ıo;ı«ı ııcclıs (clik

yürüven; Jav;ı insanı olaıak da adIaııdırıltlı) ilk atcş yakan /]oıırc türüydü.

Dik yüı üme, uzuıı bir cvı inıiıı stıııucuclur vc insanoluş sürecinc{e iiııeınli bir

göStcrgedir, çünkü ufka bakış, yere yatav o]maktan dikey OlınaVa gcçiş, [ıir

dizi organo)ojik özelIiği beral-ıerintle gctirir: iki.ıvakJtili e]]i ,-ılıır.ık (ellerilı

başka lıcccrilcr içiıı scrbest kalışı) ve ufka bakışta ıııesafe kestirmek (çc,vrc,yi

geııişletıııek), gözlcriıı otlak ııtıktası bclir]crııcsi (uzak heclef seçnıek) gibi.

HOılüo crccfıüs bu özelIikleı,e sahipti, fakat i»ıa gene de lı0l/fu)/hücı (alct vapan

insaı,ı) cleniJmesi içiıı bulgular eksik.

Bu tüllcr içiııdt zamaıı r,e ııitelik lıakımın,,lan türünıüze, kültüI vallığl
olarak cloğrucl;ııı ecclaclııııız tılan, Lascaux ıııağarasıııı-]a rcsiınlcrine lıavran

tılcluğuı-ııuz Cro-Magnon iıısaıııııa,,_.ıı Vakııı [-ıiışka tür, Alırıanva'ııııı Ne-

;rnclcrtlıal Viıclisiııcie bütüııe yakııı iskeleti buiuııaıı ioıııo sıpıcııs lıaoüıdert,

lidl(rısis'tir-. Şu günlerıle palcoaııtrcıl-ıologlar vc gcııctikçiItı,onu d;ıha va-

kınclan taıııırıa çabırsıntlalar. Hatta Avrupa insaııınııı geııleı-iııcle (vaklaşık

oıı kişiclen biriııcle) NeaııclerthaJ geninin bulunabileccğiııi ilcri sürüvorliır,

Bir gijrüşe göre Afrika'tlırn çıkll-ı clüııyal,a yavl]ıIlş Olan taiı,üııİ,iz, onunla

vuk;ırı Mczopotanıva'cla karşılaşnıış, Cinsel kesiştikleri c,le i]eri süıülü\,or.

Bu cloğruysa bizinı l-ıazı insanlarııııız da geııetik ıı;rsi[-ıiııi alnııştır. Bu tür

beninı ilginıi, ılaha çok lıakkıııdaki farklı vorunılırr nedcııiyLe, bizimle nasıl

ge.çindiği, sonra rla nasıl tükendiği bııkımlarınclan çekiyoı,. Bir yorunı.ı giirc,

birlikte yaşana bir y.ıııa, cınuııliı lıiç geçineıne(iik; çünkü biziın b;rşka bir

insan tiir-üı]e tahi]n,ınülünüz vok. Ncirndclthal çok kuvvetlilııniş, Lıizclen
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birini tuttuğu gibi on metre öteyt firlalacak kadar güçlü. Fakat üstesindcn

gelemeveceği bir Iıaııılikapı var: Gaizleri yüzünün yan tarııflarına kavclığı

içiır uzak mesafe talıiıı ccleınivor. Mızrak yapıytır, ı-lılZIağı ati]ıılyOI, sadece

yiıkın cliir,üşte kullanıycır. Bize rastJaınası Iıayatrııa mal olııuş,350 bin yıllık
geçnıişi LıiIiniytır; buzul devriııı]e vaşaviıbilmiş, aj]üsünü töIenle gölnmüş.

hastalıklara tedavi.rramış r,c uygularııış bu tür; zaünanımrzılan 27 bin vıl
önce t;ırafınıızı'lıın şiıııcliki güııey İsp.ıııv.ı Lır ılalına sürü ln] üş ve ıırtıda ı,ıık
olınuş. İkiı-ıci yorum va t]a ı,arsayını, onuııla ivi geçiııdiğiıniz, ama loırıit-

tizm;rdan ölüp gitıIcsiılc çare bul;ımadığınıız yönün(ie. Kcnıik tahliiiııden
lıeıı,ıeı,ı hemeıı hepsiniıı rtımatiznıalı tılcluğu soııucu çıktı, Bu konularda

uzrııan gil-ıi koııuşanıaın vc tarirf tutanan, anıi] b.]]].ı öyle geliyıır ki r,;rr

savınılardan [-ıirincisi içiıı,ıizcltki ziıliıııliği; ikincisi ı]e karşıtıııı, şcfkati dışa

vuruyor, Özümüzcleki bu karşıtlığı satlece dünya,:1.ıki canlıltıra cleğil, güneş

sisteıııinde canlıya rastlaıııadığınıızdaıı, tıııuıı clışınclaki bir gezegende ya-

şaclığıııı hayal ettiğinliZ Ve ]]ay.]liniziı-ı filnini çektiğimiZ tefminatöIe de

atfe,:]ivoruz, E.T. kısaltı-ıralı;ıclıııclaki evreıı ivisi o can]ıya da;ıtfecli1,oruz,

Neanderthal insanınln kacleri ııc olnıuş olurs;ı olsun, tınu biz yok ctıncniş
olsak da, ikinci evriıııi, geııetik cıJııtıvaıı kültüI cvlinini Va]nlZ biz sürdü-

Iüy()IuZ.

yukarıclaki ijrııekte asıl dikkiıt edilecek ııokttr, uzaktaıı \,urnıa becerisi-

ııi geliştirıııiş ve ]ıa]en t]e geliştirivoI crlııanıızdır. Bir ııiteliğiıniz yakınclaıı

scvnrck, uzaktan vurııaktır, B;rzen c]e uzaktan scvcr, Vırkıııd;ııı vururuz,
an]a türe ijzgü olan biriııcisi; ikincisi, l-ıircyscJ istisıı;ılar gibi görünü},or.
yüz yüze ilişkide vurına eğilinıi nt k;ıı,lar clizgiııleniycırsa, uzaktan ilişkicle

görmeclen vurırıiı eğiliıııi cı kaclar clizginlcriııi kolıverivoı,. Buııu birebir iliş-
kilercle de bir ölçüdc giirebiliriz. D.tvraDışliırını olunısuzlac,lığın-ıız birisi,ıe
tınun ]ıakkıııcliıki clüşüııceıırizi sijyleıııckten çok claha kiılay ve rahat tılaıı
yi)nteın, bu clüşüncevi bir başkasına, sonr.] da başkalarına sövJemek, on-

larııı cla daha başkalaı,ına sarvlenıelelinc vol iıçııaktır. Gerçi tlecliktıtluııuıı
büsbütün olunısuz olınadığını, ilişkilcri clengelenıe an]acını, doliivısıvla da

trıplumsaIlaşııal,ı l-ıilinçsizce cle ols;r barındırciığını ileri sürcnlc,r var; gene

de sözün dolayıınlandıkça tlaha tehlikeli i,ılcluğu lıir gerçck. Bu o]gu oItada,

tarilıse] oIar;ık c]a bö},le ve ainyaIgılartıı, clüşııaı,ılıkların kayııağı; aııa bi.
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volojik o]arak d;r Lıövle cılcluğunu kabul, pek krısvet veren bir kabul tıluyor.

1960']ı yıllara giı-erken lıiızı clirvraııış biı.oIoglarıvla bazı antroptıloglar
aıiısıncla biı t;ııtışıı-ı;ı başlac{ı \,e yoğun]aştı: Saltlırganlık iıısaııcla y;ıpısaldır
ı,e karşıtıncla, salclırg;rniık insanda kültüre] koşulludur savları. Bu tarhş-

nıada insaııııı bazı lıiıl.r,iııılarla karşılırşhrılırrasının vcrinıli olırıay;rc;rğı kiı-

nısınc]ayıııi çüııkü vanlışlıklır valışi tlct,liğiıniz lı;ıvı,aıı];ır tlahi lır.ııı başka

türlü gıda alaıııayacakları ve soy sü rd ü re nrevecek]eri içiı,ı;ıvI;ıııırJar lıeııı cle

hiçbirisinclc. tüI içi avlanına yoktur. Tür içi yarışııa ve grup lıiyerarşisiııde
üst l-ıasaııak]artla ver edinıııe çabası ı,ıırclır, aııa kavgalaşııalaıda ajlün]-

cül clartıc pck enılcrclir; aıııaç ölclürııtk cleğil, uzaklaştırınaktır. İnsaıı.l.ı
ise tair içi katlian,ı ı,iırclır vc sürcgclıııcktct,liı. Bu ktıııuda "Bazı insanlar öl

ciürür, bazıları da ytışahr," iıyrınıı, ölılüıcnlc,ı saııki başka türdcn iıniş gibi
iı-ısaıı kavrıımını parçalavacağından, aynı varlıktiı lıaşka bir karşıtlığı ha-

Ieket ı]okti-isı seçıırek gerekir. Bu cümlec]e kuIlanclığını gerekliIik kipi lıizi
ı,artılan varolnrasr gerckeıı ayrıııına gijtürür. HiçLıir.ıhlııki tıyrıııı insaııclaı,ı

başka caıılıtltı, kısırctı cloğacl;r ıılııradığınclan, tılınası gerek-i,ıJmaııası gerek

ayrımıntn doğal kajk]erini ara|ıanln c]a bir iııılamı Voktur. Biliırçsizce ö]-

tlürme, hastaIıkJı bireyseJ bir duruıı,ı rılduğunclan (çılgınlık, ciı-ınct geçirııe
detliğimiz tluruııı), lıunclan kalkarak iıısan adıııa bir geııelleıııe yapılanıaz;

fakat kitlesel salrlırma ve örgütlenerek ii]dürnıeııin geııel tılduğuııu k;ıbul

ctnıek ztırundayız. Şiındi karşıııızrı liene şu stıru çıkıycır: Kitlesel salclır-

gaıılık, gcncllcşnıiş olnıasına lağmen, talihsel-geçici nıirlir, J/OkSa ijze ait

ıııiclir? Tartışnıanıır kördüğüınü burac]a. O lıaldc tılınası gerekıılman-ıası

gerek bilincinin çözümlenı.ııcsilli ilcrlctnıı.li. Türdeşiııi ölrlürııevi, grrıeilik
giisterse claIıi, insanın teıııeI ijzc]]ikleri arasıııa katanravışııııız, ijldürı,ııclcr
tlcıı soııra daiııa "Böyle olnı;ıyabiIird i." c]ivebilnıenıizclcnc]ir. Bu ııeclenlc
insan için "oliıııaklırr varlığı" tiınınlı e,n uvgun tt-ıııııııclıı-. Ol.ıııaklar varlığı
zcıruıılu]uk]a karşıtlıkl;ır varlığıtlır .la. İn..ını çulişkiIer r unı.ıgı rıJaıak cla

tası,ir ec]ebiliriz. Aııcak buııuııla kastctlilcn, bir[-ıirini ılışlayaıı iki nıaııhksal
iiğeniıı cleğil, birini çözüınlcnıek için karşıtıı,ıclaki diğerini de çözüın]eıı]ek
zorunda olcluğunruz iki öğcnin ı,aır,ıluşuclrır. Kaı-şıtlarııı lıir araclalığı Lıü-

tün]üğü göStcrir -oliınaklar ı,,arlığına diyalektik L-ıakış. olaııakların bütüıı-
lüğü iıısiııııı,ı bütünlüğünü vcrir. Buııu beliIlemeyc özü Lıelir]eme t]iviıruı-ıı.
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öz LıeIirleııevi bir ken.ıra lıırakıp yalnızca vtııoluş Lıiçimlcrinılcn hırrckct

eden vıırrrluşçu antı,opoltıjiye bu bakııııclan kattlnıtvrırunı.

Değişı,ııez özleri, oııJarın biçinıaJışlarııı gcril,e itcrek savuı]aı] özcülüğc

tlc, kahlnııvorurrı. Ktilttlrel lıiçiınalışli,ıI, ajzlcr clavan;ığındtı cılur; özlcr c]c,

biçiııalışlıırın bütünlüğü göliiIcnıezsc btış kalıplar olıırak k;ılır. Bunu ;rçık-

laııırk için bir örııcğiıııi te,kr;rr ecleccğiııı: Bir Zulu insaııı i]c bir Eskiııo ins.r

ırı, ikisi için dc uvgun [-ıir iklinıclc karşıliışsalar, birbirlerini, insan kavraııı]a-
rı farklı olsıı diı, ııilıiıVcttc. insrrn tıl;ırak anlayacak]iır ı,ııı, i]nlanıi]Vacak].]I mI?

Mcr;ık vc kuşkuvla [ı;,ıkıştıcaklar, fakat lıirbirlcriııi vırtıcı bircr caıılı ycriııc
koyup saldıracaklarını tlüşiiı-ııııüyt,ruın. ilcti>iııı lurm.ıı,.ı gı rlŞL.Cek]erdir;

işaretlr,şcrek iııılaşınaya çalışacakla,ırclır, Tiııı clıı buııu yapabilnıeleri, bir-

birlerini saı_]ece insan forınuııcltı görcl ü klcrinclen ıleğil, aynı zanıııncla cırtıık

nite]iklere siıhip rılclukları iıı;ıııcrn,-]ıııı r,e ortak nitelikleri arıııııa]iırıııcl;ııı-

clır. Öz iIe kastcttiğiın buclur. basittir. Evrcnsellik clc Lıövlt clir. Evrensellik,

küItür biçinrlCri nc katlar fark]ı olursa olsuıı, aıılaşıliıbilirliktc. [ıuluşıııakhr.

Böv]e oIııastıv,:]ı, bir kültürtlcıı ,:1oğaır [rir türka]\,ü, birşkiı [ıir kültiirüıı insıılı
Jıiç sövleveıııezcl i. Oysa bilıııecliğiı,ııiz bir c]ilcleki türkü},ti sijy]evebiliyoruz.
Deıııc,k ki, onu kendinıize yakl.ıştır;ıbilivtıruz ve aı ıIa nı lanc] ırabi] ivr,ıı-uz.

Bir ııcsncı-ıin taı]ınüı çelişik olamaz. I [içbiI sözlük ac]ın va ,_la kavrırnııı

çelişik tanınııııı vclmcz. Sijzlükte. i]]san kavra[ılna bakhğınıızcl;r, öüıcL..rn.r

tonıik iizelliklerin verilcliğiııi, nıcııeliler fiıııilyasına ait olduğunuıı tekr;rr-

Jaııclığını g(irürüz. Biraz claha geııiş tuttnuşsa akliı siılıilı (rasvonel), ktlltür
üreten, alet valritll, hatta .]iete.]iet YaLrtıritn ve l].]tta aletc alet Vaptıri]ı]a ko-

nıut veıeıı canJıyı tanıtacaktır. Fakat saizlükte onun VaPtct ve vıkıcı, şefkatli
r,c. za]iıı, ılürüst ve kurııi-ız vb. karşıtlıkJarı V.,I itlıni,üvacaktıL Ccrçı.ktcıı clc

iııs.,ına ilişkin avIı biI s(izlük 1,azıııak gerekeccktir. Osnıanlıca Türkçc söz

lüğe bakttğınlızda başk:ı bir ııanzır.ıı,la kar,rl.ıürrrz. İnsaıı k.ır,r.ın,ııııııı kırr-

şılığı olarak iki tanıırı r,ar: İikiıı.]e"'arlanı" yazıJnrış. Bu tatılnı türı-iıüıüza]n

yarıSlnl götürüyor, çüııkü kaılıııtl.ın söZ L.hni\ trr, Ikiııci ıınınr, .ıdınıı nite]i-

yor: İvi, tılgun, vicı]aıılı;rdıını. Allaııılarııı diı viırısı gicliııct, clörtte bir ti]nüm

r.lclc edivııruz. Ccn,_. de ins;ıni tlcğcrlcrc bir ucuııdiııı tutLınn,ıi]Vi] ç;ılışıyor,
k.ırtıtlıgı l,crl.ı r.ı f ,,t ını,k ı.t ir , ır.
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Yuk;ırıclir söz ettiğiın ti]Itışiııa koü]usuncla aııtroptıloglardan vanayım,

Bütün antropolog]ar avnı tutuıncla cleğil ve bazıları konuşılıal,ı, kavranı-

siıl ilctişimi diılıi insiıııa ijzgü say]ııiyol]ar, Şuııa dikkııt etıriyorlar: Bi]inı

lıeıızer]ik]eri biriktirııekle ya;ııInıaz, oracla kal;ıııaz; fiırklar bilimi yapısal

be]irleıııelere götüIüL Bu Vöntcın Vanllglstni] işaret ettikten sonIa dCVanl

eclclim. Prinıatl;rr ariısıııcl;ı genetikçe eıı yakın r,ıltluğuıııuz şcı-ııpaııze ile

araıı,ıızı']a '/.-l'cleıı c]alıa az faık var, Mrı]eküler bivoloji bunu sapt;ıdı r,e insa-

ııııı dcığaI evIiınini kcsinleştirtii. Fakat şu l,i,1, ölçü leıııt lıecek nitelik fıırkla-

rıvla cloluc]ur, İııdirgcnıeci bir ttıtuııla ve beıızetme]eri çoğaltarak l-ıu farkı

kapatnıava çııJışııak vaıılış yi,ıJa girnıel ıılur. Örncği, şl,nı1..ııızt, c]e biziıı
yaptığımlz gi[-ıi tliııi arkadaşııııı omuzuna kovuvor, clostluk gösterisiııılc,

bulunuyor, Fakat arkadaşının saçını eliyle tara\,ar;rk bit ııvıklaııası bize

pek ul,ıııuviıı-. Şeıı;ıaıızevi ztır]a keııdiınizı. bcnzcttiğiniz için ona iıısıni
ııitelikler dc atfediyoruz. Doğru tutulı ııe insana benzetnreciliğe (aı]tı opo

ırıorfizııı) ııe cle hayvaııa benzetıneciliğe (ztıtııııorfiznr) kapılırıaktır, Elbette

bu vanIışları avıklalkeı] uç ı-ıoktava giclcrck cvriıni redcletn,ıe yanıIgısıııa cla

clüşnıeıııek gerekir.

Bir antrtıpııltıgclan iki alıntı vcrıııck isteriın \.e destek garrüş o]arak bu-

nunliı vetiııeceğim. Maı,s],ıall D, SaJ,ılins "Toplunıun Kökeni" (l960) nıakalt-
siııcle yazıl,cır: "Savaş avcılar ve tiı;ılavıcılaı arasıııda srnırlrc]rr, Gerçekteıı,

[-ıun]arın s;ır,aş.lüşünccsiı-üi anl;ışılnıaz bir şcy olarak buldukları LıeJgelen-

ıııiştir... Siıvaş tcıplunısal Lıir iJişkinin, akrabalığIn yayılnıasır,la dalıa diı sı-

nırJanııııştır; ilksel toplun,ıda akrabalık'b;rrış' ile cşanlamlıılır... Savaşın yo-

ğunluğu, kan dajküCülüğü, SüIcSi Vc ttıplumsal hıryatııı sürdürüJmesindeki

anlaıır ı,e ro]ü kültürüı,ı evrimiyle artmış, mo(]ern uvgaIlıkta tıc]ak ııokta-

sını bulıııuştur. Çoğunıuzuıı iıısan tloğasının öze.ti tılırr;rk düşünclüğüırıüz

zaliıııcc s;rvaşkanlık, eski zaıı,ıaııııı iıısrınından et] uzaktaki iıısanın duru-

muııtla, pııri-ıcioksal tarzcli-ı zirveve çıkrıııştır. Oysa Cüncvbatı Afıika'cla
Ktılalı;ıri [-ıölgcsiıı,.lc v;ışaırT.ıktiı oliın Kung topluıııuııı.ı inceleyeııler, 'cliı-

vüşünenin cınlaı,ııı doğasıııda oJıııatllğı'nı biIdiı-iyorlar." SaıIı]iııs'in iirııt,k

r.erdiğiI Kung topluıııu ile ıııtıcierıı c]eııilen insaıı 20. r,üzvılın l-ı;ışlarınıliı

tanıştı. Lisaniı]da ijlc]ürı-ııe. kavraııır olnr;ıyaıı l-ıu kabilc ölclürmel,i, a]cliıtııa-

yl, sarlıoş tılul-ı ctrafıı s;rlclırı,ıTayl öğrcııdi, Fakat bunlar bile geçici ve sııırlı

76



20]3/]]

kalmıştır. 2003'te lstaııbul'cla vapılan dllnya felsefe kongresincle tal-ılştığım

Caniılı fiIozi,ıf Kwasi Wireclu, Afrika toplulukları tarihinde kıyımların hiç

olmaı,lığını, ;ıncak istilacı vabancıların kışkırtnıasıyla nıilvtın];ırcanın bir-

birini öldürclüğünü sijylcınişti. Biz bunu haberle,rdeıı öğreniı,ken ı,ı vakın
tanık olmuştu. Bu vc gene milytııılarca iı,ısanrn dürıyanın birçok 1,erinde

aynı anrla l-ıtırış yürüVüşü yapma]afı, nıoclern dcnilen iı,ısanın tlahi öziiııcle-

ki toplunısalllğı bütünüvle yitirmecliğiıri göSteriyol. Ayııı toplantıda biliın
iıclına karmakarrşık [-ıir koı,ıuşıııtı yapaıı, kaı,rı-ıın üstünc kavram yığnıa bil-

giçliğiııe kapılınış birisine cle başka bir Afrika ülkcsiııc]en bir filiızof, onlar-

da atasöZü olıııuş bir solu yöncltti: "SöZe tozu kiın attı?" Bilinr felsefecisi

tılan küıı-ıuşnıacı [-ıu soruVu anlanıaılı.

Salılins'in si)ylecliklcri eskiye clönük l-ıir Altın Çağ özlcnri cleğildir; iıı-

san varlrğının olumltı ve tılumsuz tılanak]ara cl;riına açık bulunduğunuıı
kanrtıclır.

Hoş bir örnek rle, geiıt, Afrik;ı t]illerincle veni bir kavr;ını cılan ve yay-

gııılaşaıı "bizııis"tir. Çağı_,laş uvg;ırlıır gil-ıi ticaret },.rPmayı öğrcııiııce biık-

hlar ki birkaç incik l-ıoncuk karşıIığınclıı bir kaııvtın ınuz götürülüyor, on-

Iar cla Iıilcli satışiı başladıl.-üI. Fakat keııdi aralarıııclaki geleııeksel alışveriş

düIüstlüğünü ktıruclular. "Bizııjs" İııgiJizceden ılilleriıt, gireıı "business"

(ticari iş) iıl i.

Sahlins'ten ikiııci alıııtı şu: "Karşılıklı yardııı aileııiıı çok ötesine uzı-
nır. Başarılr iıvclnın p.ryını başarısızla paylaşnava hazır olıırasr,8Itıp sov-

SüIClürünlünün bir gcrcğiclir... iıısaıı c,ıl;ıyların,_la şeref gctireıı tek nrülkiyct

]ıakkının onu başkasına vernıck olcluğu bir zaıniın vardı... Taş devriniıı teh-

likelerjne ayıklayıcı uyarlanmacla iıısaıı topluıııu l-ıencillik, ayrııısız cinsı,l-

iik, egcıııcıılik ve vahşice telafi gibi priıııat özcllikleriııi aştı ya cla lıastırı-lı.

Çatışmanın r.erine akrabalık ve işbirliğini kovdu; clavaııışııaVı cinselliğin,

;ıhlakı kudrctin üStüne Verleştirdi. i|k güı-ıleriııclc tiürihteki erı büVük re-

formrı, iıısan-pıinıirt doğasıılı üstünden atmavı gerçeklcştircli ve böylelik

lc türün evriınsel geleccğini güvene aldı." Bu cünılelerin her biri ııztıncı

açımlanalıilir. Maynıununısunun insaıırmsıya, insıınımsının da nilıayet

insana nasrl dönüştüğü hi,ıŞ, avıır zanıaııtltı öğIetici bir i]l,küdür. Biz satle-

cc alıııtıda geçeıı l-ıaşarı kiıı,ıanıının ııc demek olcluğu üzerincle dıır;ılııı.
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Başaı-ı, ttıplunısal iş bölüınü vı, iş birliğinclc üzcriııe clüşeııi iı;ıkkıyla, y;ıııi
]ıem lıcrkcsiıı varartna henı de uğr;ışııı ııe,sııesi ııe ise onuıı gcrcktiI(,tiği gibi
y.ıpnaktrı, Olağiın terimleriü-ırizlc, tılılakça dürüst, bilgicc cılıjcktif olnıak,
iin koşuIclur. Yapılaı,ı işiıı cleğeri, iılıııaıı sonuçta değiI, çabaüıın kendisindc-
clir. Başarı keııd iliğiııclcıı gcliı, ztırlanaıı,ıiız, Bu ncdcııle yarışnıa, kendini
sı]ııIl.in]a ve kendi etki alaııını başkalarıııı]ı yararln.t yayınıı tarzıı,ıcla tıldu-

ğuncla aıılaıı k;ızanır. İnsaııc]a tepc ııoktasııa çıkınış olan bireyscl çc.şitlilik,
bircvciIiğiıı karşıtıırda gclişir. Fakat ilişkileriııizcle ve özellikle eğitinı ilişki-
Jerincle başarı kıpJuııu olınayı lıcclcflerııek, araıı,ıızü bozaı,, cğitiıni parça]ar.

Bütüıı eski bilgeliklcrin vc kişiliğe Jıitap edcn diırlclin öğüt ve öneri]t ı,inin

çekircleğincle tüfscl dayanışmavı sürdüImck vartlıı-. Ayrııııcılıkların, clüş

nıanllklitlııl aşıIııı;ısı, istesek ılc istemesek tle "jıısanlık" clccliğinriz ideale
tutunı,ılanızı gelektiıivor. İıısan cloğırcl:rıı çıkageInıiştir; insaıılık isı. ytılnız
ins;ıı-ıın keııclisiııc]en çık.rgclü]riştir.

Geııe clc, koııuşnıaıııııı biışıııcla gcçcıı snl]iarıs tanımlna itirazln var.
Eğcr insan gerçekten akıIlı ise, l-ıiçlıir işini akılsızca yapanıaz. Oysa işleriırıi-
zin bir kısııı (çtığu deııeyeyim) akılslzca. Biliınleri]] işi, ncsnelcr 1,a da iılay-
lar aı-asıı,ıc]aki ncc]cnsc] l-ıağları tlcığru si]ptan].]k ise, felsefeııiıı işi de ı,ıı;ıkul
cılaııı bulıııaktır. Doğru oJaııla ıııakuJ iıJ;ııı çelişıııez, aıTııı ar;rlarıııcla irıce bir
fark var. Nedcnscl di,ığru rılaııııı, bilgiııiıı, kullanılışı nıakul cılnıayırbilivor.
Akı] ]ıareketsiz bJr 1,apı olsııl,clı, nıakul o]iııı]a nTakul tılnıayaııt va bir çırpı-
tla ayırırdı yıı da lıiç avıraıııazdı, çünkü kencli gelişinıirıi oı,ıaVlıııııazı]ı. Ovsa
irkıl, kendi ycıluııu rlöşı.yen, tlöşerkeıı ııollızları da dijküp yercle bırakırn,
stıııra döııüp crıılııIı b}rlavıp daişeııcyc tlcvaın etlen bir vetidir. Akı1 yııluııu
cııgcl-ıc,li ıliışer vt cııgcl-ıclcri aşıııaviı çalışır vL, aştıkça ,,]iı]ıiı ;ıkıllı o]ur. Bu
tıluşuı,ırda, L-ıazı filcızcıflarııı \,aPtlğı gilri s()]l biI aıılaciı, örnc,ği (jzgür]üğüll

i]crleıııesiı,ıe iş.rrct edec.,k kaclar iı,iıısı.r cıI.ııııiısanı d;ı, ıııi]kul oln]i]k ilc ijz-
gürleşrıre aıasıııcla bir bağııı bulu ncl rı ğuııu giizartlı ctleıııeın.

İııs;ııı r,arlığrııııı tılaııakları stııısuz ileğil, Jıatta pek az. F.ıkat ()]aı-ıakliı-

ı,ın aldIğı biçiıııler s;ıvıliııırtıl,acak kaclar şaşırhcı bir çeşitlennıe},j 8österdiği
gibi. gı.l,.ct.1. 1e.ıl.ı[,iltrı,Ai I.içııııl.,ı,e (l(, -ıntı k(,v|1,]u\ııı.Örnegi,hilııı,,ninv.ı
da toplu üreiinliıı, lıatta iııaıınııının gelecekte, şiııc]ic]cn öngören]L-vecegi-

ıniz L-ıiçinıJer aIacağını siiylevebiJiriz, aııa onlaIın şöyle şijy]c o]acağına daiı
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ıipriü)ri (kesin vc gclrelgeçeI) Iıiçbir şey sövlevemeviz. Sağlaıı clayanak]ı ta]r-

nıinler, biliınsel tavrın srıırrları içiııclı.dir, fakat ta,ırilısel öngöIüler, ins.rn ir.ı-

dcsinin scçeceği yrıl]arı tüketenıez, Uzay aracının yörüııgcsi, hızı vc Mars'a
ulaşacırğı süIc matenlatiksel tılarak öııcec]en kesinlik]e bclirlcııcbilivor. Ta-

rih ayııı kesiııliklc belirleııenıiyi,ır, Bu lıelirsiz]ik bizim tür olarak diı bircv
r,ılarak d;ı öZgür]üğüİrüZün t]üVencesidir.

Sorunu dalıa açık kılnrak için, ol;rnakliıra, lıocaırı Takiycttin Mengüşoğ-
lu'yu izleverck, "tcıııel varrıJuş kcışulJarı" cleır,ıek istiyorunı, O, fclsefi antro-

polo'isinde insana özgü tıııaltı ı,arrıluş kr,ışulu saptarlı, işlecli. BunIar apaçık
olgulardır, Jıerkesçe [ıiIiııir Apaçık olgular kanrtlanrnaz, gösterilir. Kısaca

Lıunlar iı,ısanın bilcıı, yapıp-cclen, cleğerleri cluyaıı, tavır takrnan, önccı-]cıı

gören-öncedeıl belirlcycıı, isteyen (iradi), öZgür, tirri]rsel, id elt ştireıı-kav-
Ianılaştllalak aıılam vtreıı, kcııılisiııi [-ıir şcyt vcrcıı, çalışan (üreteD), eği-

tilebilen ve cğiten, tlevlet kuran (buııuııla toplumsal örgüticnncniı] bir
nıeı,keze bağlırnınasıııı anlıl«,ırunı; siı,asa] rejinı]er biçJnıaIışlıırclır), inanan,

sanahı] yalatıcısı olaıı, koııuştııı bir varlık olduğuı_lur. llerIıaııgi bir özelliğin
cliğerleriııe öııcı.liği olınadığı gibi, J,ıerhaııgi birisi clışarıcla L-ıırakılırıııaz. Bi-
Iiı]den sijz ettiğinizdc, lıcpsiııden söz edeliz. Onblojik -varJık dayan;ıklı-

çtiZünlenc iı,]Sanln lrütün]üğünü tjöSterüevc yöneliktir.

Tuttuğum yol birirz fıırklı. Vartıluş kıışulIaı-ını dajlt olguda toplaııaya
çalışryrıru:ıı: 1. Olduğu gibi tıilnıek, oIıııaclığı gibi tasııı,vur etnıek; 2. An]anı
vernıek ve verilen anlanıı süsl.,ıı-ıek; 3. Anıaç kovııak ve amacı gerçeklcş-

tilüneyc vijı-ıelmek; 4. 'I'a rihst Jliği ı-lcr,şirmck. Buııları kıs;ıca açıklayarak kt,ı-

ı]uşınanır taınanı]a\.ayılı,

1. İhtiyaçları karşıl;ım.-ık için, viiıelineıı ııesııeniıı özellikleriııi ve başka

ııt,sııelerle biığıntısını cloğru [-ıilırıe.k gcrekir. I Ier ııesııeniıı lıilgisi tlcığruclan

yırrar sağlamavabiJir; bu necitnlc "ihtiyaç" kavranıını geııiş anlaııırla aIıvı,ı-

ruıı. Fakat uğraşlırıızıı,] büyük kısıııı, gıcla, giviıı,ı, Lıakını gibi cloğruclan ih-
tiyaçlarla kaplıclır, Örncği, b;ı]ık tutac;ıksaı-ıı lıangi mevsiıııcle Iıiıııgi balığı
lrrıııgi oItır veva ağ ile tutnıak gerektiğiııi bi]ıııe]iyinı. Buııa uynıazsaın eli
tıoş clt)neriıı,ı, Ba]ık tutnranııı cltığru bilgisi vardır ve bunu en iyi balıkçılar
bilir. Bizim çocu kların-rızın kır]c.ıı tutırıay1 ve kağıda çizgiler çizııevi öğren-

cliği yaştır Mclaııezya adalarını.]aki çocuklar göletlcrdc avlaıııııak jçiı sivri
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uçlu sopa yapııaVı ve suya batırırıi,ıV1 öğrenirler. Çrıcuklar vc büyük]erdeıı

bir kısmı -vaşlülar, kadınl;ır, gölette avliınırken, asıl gıdayı sağlayacak bır

1ıkçılar cieııize açılırlar. Diz boyu gölete girerkcıı hiçlıir zaııaıı yapılnıavaıı

bir şey, denize açılırkeıı yal-ıılır. Fııtıııaııııı kcıpı-ııaııası, iıepsiııiıı sağ salinı
geri dönnrcsi için bütün kitbile tirnrılara clua cılcr. Bu nu vapınakla bilııeniıı
ötesinc, inirnç alanına geçerIer. Bunu y;rparlar, çünkü geleccğiıı ııe getiı ece-

ğini bilnıeııelerine rağıncn, h;ıyırtlarını rastlantllaIa bırakıııiık isteınezlcr.

Avnı duruııı, başka başka şekillerde çıığu topluııda vardır. Olgu şudur: Va-

rolanın öyle cılcluğunun bilincinin yctmeı"liği yercle, "sanki var olan" -saııki
var, vardı, rılacak biliııce çağrılıyor. Deııiz, firhna ve iıısan havatı tılııadığı
gibi tas;ıvvur ediliyor. Bunu yapaıılara "cahi]" denıt,k, insani bir yainelime

sırt çevirııck olur, Ön yıırgılı, saplaııtılı insanlar çok sayıcla ıılabilir, ama ca-

hil iıısan hiç olmanııştır, olamaz da. Dalıa öı,ıeııı]isi, bilnıc i]e inanııııı aıasıı-
cla gidiş-gelişleri göstcrcıı bu olgu, biliın ne k;rd;rr ilcr]erse ilerIesin, ortadaıı

kalclırılamırz.

2, An]anı vermelcr, bilgi çeşitlerinı,len kat kat fazlaclır. Yaşavışa dalıa

cleriıırlen gircrlc.r, kuşatırlar. Ölüm bivoloiik bir o]aytlır ı,e her ölün,ı o];ıyı

ııcdcnsel cılarak açıklaııabilir; [ıunu tıp tıilinıi yapar. Fakat hiçbir nedensel

açıklama, tıeraber olmava devanı etınek istediğimiz, öImüş insantml21, dü-

şünceınizdc dalıi yanımıza €]etilneyc yardıııı etnıez. O ]ıalılc, clurumun

üstcsinden gelınek için ölüınü tcrsine çevireceğiz ve ijlün.ısüz ruhu süsle-

veceğiz. Onunla [-ıaşka zanıan ve mekliıılaıda buluşma umuclunıuzu, son-

lu düııv;ıclaıı soıısı-ız clüııyaya taşıyacağlZ. Bu umut]arın toplunsal içeriği,

ijzlinden ne kaılar uziıklaşsa ve iı,ısan]arın birbirini söıııürınesinin ırıcr
haline gctirilse cle -biz bu içeriği tiıpluıısal gerçekJiğiıııizcle yoğun vJşı-
yoruz- uııudun l-ıiçiıııalışları tüketilemez. Ölünı lıilinciniıı 8ölge oyunl.rI1

Iıeçı i,ıyııaııacakhr. Şu soru beni çıık uğraştırıvor: Neı.leıı ı,ltığru-vanlrş ayrıırıı
scvap-günalı ayrımı yaıııırla lıafif kalı1,or, teraziııin kefcsiııe koı]aıııayacak

kac]ar ]ıafif? Birincisi ikiııcisinin karşıtı değil, ona koşut, onunla çelişmcz,
Fakat ııedenseI bilgi bakımından [-ıir yanIış yapınışsak, dcığrusuııu öğreı,ıin-

cc üzcrimizc]e bir ağırlık lıissctmcdcıı ı-loğru cılaırı kabul cticriz vt, uvgula-

maya geçeriz. İkinci ayrınıc]ır isc -buriıcla ille cle günalı \,c scvap terinllerini
kul]annıak gcrckııez; bir cliı,ı öğretisine bağlaıınıak da şiırt cleğiJ- eğer ılc-
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ğerlere duvarlılığımızd;ı l-ıir kıııı]tı vaIsa, günahıı-ı ağıIlığı sırtımızcladır. Bu

aVrıın, ijzünde kişiscl hcsaplaşn,ıadrr, aıııa tarihsc] orneklcri de vardır. Ya-

kıı tarilıtcn en çarplcı ajrt]ek, atonı L-ıiınıl-ıasının yapıJışı ve atılışıdır. Boııba
ekibinin başkanı Oppeıılıcinıl.r, bomba atılciıktaıı soııra "Biz vanlış vaptık."

clcıncıli;,-1iyeııezdi, çünkü başarılı ıılıııuşlardı; biljır,ıce vanlış yapınamış-

larclı. O "Biz güniıh işledik." dedi, "hiçbir şevin uııutturaıııavacağı bir gü-

na]ı," Aııl;ııı bir kez l-ıöyle vcrilcliğiııde, onu hafifletınek için ileri sürülen

ııerlenscl gcrckçcler suya düşerler. Boııı[-ıanın atılnrasını savunıılak savitşıı-ı

crkcıı bitmesi, rl;ıha faz]iı Anıerikaıı askcriııiıı ölmeııesi, Ruslara gözdağı

verilııesi gilıi gerekçeler öııeıırsiz kalır]ar. Yukiırıtiaki stıruya tam bir ceva-

bım yok, Ancak baı,ıa öyIe ge,)iytır ki, insan türünün havatı devam cclccekse,

"vicdanın sesi" c]ivc tasvir cttiğilıiZ bu ayrınıa tutuı]mak gcı,ek.

3, Her ec]inıiıııiz aııaca vöııeliktir. Gcrçekleştirelıileceğinıizi ılüşüıı-
clüğünrüz an]açlala, özelliklc glinltik işler ve ilişkidekilcrc, uztıı,ı vac]e]i

Iıesaplar yapnıadaıı viiıeliriz. Dalıa uz;ık geleceğe, veı lcştircl iğim iz .ımaç-

larcla dalıa düşüırüınlü vc teırıkiıı]i tıluruz. Bu olgu,8öIündüğünclen daha

karııaşıktır; çüııkü bir şeye ulaşııtıyı kt,ııcliı,ıe anıaç ecliııınek lıcnı aıııaca

gijtürecck araçları cloğru scçııevi, c]o]ayısıyla bilgilenıııclıi, hem cına aıılam

ve cleğer ı,ernıeyi henr tle gcrçı,klcşıneııe o]asılık];ırıııa karş1 h.ryi]l gücürrü

kullaııı-ıı;ryı bcra[-ıcrindc getirir.

Amaçlar, ge,rçekleşırıc tılaı,ıakları sağlanı dayanaklı ol;ınlarclaıı, salt l,ıa-

yalc büIünnıüş, faııt;ıstik olaıılariı kadaI çcşitliljk gösterir. UıIutlirrı bağla-

yan idealleı, tasarlalıan üto}-ıval;ır, bi]incin şimdi i]c gclccck ;ırıısııı,-la kur,:lu-

ğu köprüleIdir, BazıIarı sırat köpı,üSüdür. Fakat üIaclenıki bir sırat köprüsü

kuru]nluştur, teh]ikeIeı göğüSlcncccktir, Çağııılızıı sıIat köprüsünün, tür

rıla:-ak iıısaıırıı kurn-ıııVa biışl;rclığı, kurarkc,n 1,oI al,-1ığı umut köprüsünün

[-ıir ay;rğı, kan gölü!ıün içintleki şinıtliki dünyada, irbür a},ağı tüıı,ı lıalkların
kültür]erirıin buIuşacağı ajtCdcki cl ü ıı y;ı cla,,l ı r.

,l, Tarilıselliği devşirıııe iJe geçmişi şiı,ı,ıclicle değerleııdirmc vc veııiden

işlcyerck geleceğe devretnıeyi kastecliyorunı, Değeı-li i,ılanı avlklavabi]en

bir tariiıse]]ik biJiııci, geçnıişi geçnrcıııiş kılar, vaşatır. Bilinç, gerçek zaıııa-

nııı ııkışıııı teısiııe ak;ıbilir, geçnıişi .ıı,ucuna ahp şindjye getirebilir. Eğcr

buı-ıu iııce bir öıgü örcr gibi yaparsa, gelccck kuşaklar için bu göz ııuru olur,
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sahip çıkı]acak biI gelenek tılur; kaLııı sabir vaparsiı, nıiras bırakiıcağı bir şevJ
kalnıaz. Bu al.rrnıcla, konuştuğu clilc özcıı giistclmck birincil önenıdcclir.
Hepimiz rloğar rloğı,ııtız s;rrmalandık. Bizc. ikinci bir deıi giytlirildi, kültiir
derisi ve lıu asıl c]eriıı,ıiz cılclu. Tarilıselliğiıı ilkcsi hiç kinıscııin kenclisiyle
ba şl av a nı;rv ac;ı ğ ıtl ır.

Bu nedenJe, tarihse.lliğin ııc gibi koşullarıla, ııe. gibi l-ıiçimlerıle sürılü-
rüldüğü vc devredildiği, bir topluııun bekası içiıı teııel ve öıı koşultıluyor,
OIgun)aşan bircy kcndini vöıılcııdirıne. etkinliğinde koşullaI tarafiıırlan srı
nuııa kadar belirIenenıez, anıa içine doğduğu koşullaIı öncc [-ıcııiııscnıck
zorundaciır; clcştiri özelcştiri ve verilıııiş geıçekliği değiştiı nıe girişiıni, be-

nimsenıc, aşaıııasıııtian stııııa o]ur. Beııimseııecek tılan, şu ya da bu töre ya

da töreıı değildir, toplumu [-ıir arada tutan duvgu birliğitlir. Değer duygusu
köklüyse, oır.r eşlik edeıı değer bilinci yüzcyscl kalaı,ıraz. Bilinciıı gcnlcşnıc
si dcmck istediğim olgu, ailede b.ışlayan sc,ıruıılulukIar çembcriniıı, okula,
iş lıayatına, tcıpluma ve clünva tol-ıluınuna cliığru genişlenıesiclir,

Başka bakış açılarıyla insan varlığıııciaıı başka cleıııetleı toplaııabilir.
Bu olanak dahi, insanın cloğaya uvarlaıımakla kalınadığına, henı doğavı
kenclisine uvarlatlığına hem de her veni iıiılımıla kcndisini kcndisinc ul ar-

Jadığına işarct ediyor,
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