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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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KüREsELLEşME vE KüLTüR*

Betül ÇoTUKSÖKEN

"Kültür" çok eskiden beri bilinen, kullanılan bir terim; küreselleşme ise son yıllarda
bütün dünyanın gündeminde büyük bir sıklıkla yer alan başka bir terim. Her iki terimin de
birçok tanımı var; bunun nedeni gerek "kültür"ün, gerek "küreselleşme"nin dışdünyada
somut ve doğrudan bir başvuru noktasının olmayışıdır. Maddesel nitelikli kültür ürünlerinin
yanı Sıra, her türlü düşünsel ve dilsel yapı da yine kültürün dışavurumundan başka bir şey
değil ve bu yapılarda belli bir kültür çevresinde kendi doğalhğı içerisinde oluşuyor; ama bir
süre sonra başka bir kültür çevresince de kabul görebiliyor; hatta kabul görmesi gerekiyor.
Bu son belirlemenin imlediği ya da işaret ettiği, sadece zihinde ve dilde karşılığı olan,
doğrudan dış dünyada bir başvuru noktası olmayan yapılardır; örneğin, laiklik, cumhuriyet,
demokrasi gibi. Kültür ve küreselleşme kavramları/terimleri de bu ikinci öbeğe giriyor.
Yukarıda dile getirildiği gibi, bu terimlerin, tekil, somut nitelikli "tek bir" karşılığı yok;
ancak iki terim de insan dünyasına ilişkin her şeyi (kültür söz konusu olduğunda) ya da
birçok şeyi (küreselleşme söz konusu olduğunda) toparlayıcı nitelikte. Bu durumda her iki
terim de birbirinden çok farklı içeriklerle belirlenen "çokanlamlı terimler" olarak karşımıza
çıkıyorlar.

Varolanı bulgulama (: keşfetme) istemi, merakı neredeyse bir "varolma koşulu" olan
insanİn kültür dünyasının öteden beri "küresel" nitelikler taşıdığı ileri sürülebilir. :'Şimdi ve
burada" oluşunu, tekilliğini, kendisini, kendi olmayanla çeşitli biçimlerde kurduğu birlik-
telik|er ve ilişki ağları içinde yaşayan insan, ilkin yerel, bölgesel nitelikli ortamların, yerel
ya da olsa olsa bölgesel kültürün öznesi olmuştur.

Kültürün yerelliği iletişim olanaklarının henüz yeterli olmadığı dönemlerde başat bir
biÇimde kendini gösterirken, şimdilerde ezbere olmayan tutumlar eşliğinde kültürün küresel
görünümünden de kolaylıkla söz edilebilmektedir. Öyleyse küreselleşmenin kültür bağla-
mında ne anlama geldiği üzerinde durmak, bu konuda yapılan çalışmaları da boyutlan-
dıracaktır. Bu bağlamdaki çalışmalar düşünenden ilkin "kültür"ün ve ardından da "küre-
selleşme"nin çokanlamlı terimler olarak ele alınmasını istemektedir. Bilindiği gibi kültür
tanım zengini bir terim olarak karşımıza çıkmaktadu. Burada öyleyse, her şeyden önce,
tanımların ortak paydasını oluşturan yöne/yönlere işaret edilmeli, sonra da kültür, tek kişi_
toplum-kamu ilişkileri içinde ele alınmalıdır.

Kültür; insanın doğaya kattlğı, ürettiği, yarattığl her şeydir. Özellikle kültür konusunda
yaptığı çalışmalarla tanınan Bozkurt Güvenç kültürü şöyle tanımhyor: <<Bilimsel anlam-da
kültür, dini, sanatı, yapıp ettiğimiz her şeyi içine alan karmaşık bir varlık alanıdır. Gözle
görülmeyen, elle tutulmayan bu bağlan insanlar eğitimle öğrenir; dil ve iletişimle kurar ve
sürdürür. Özet|e 'bilimsel anlamda kültür, toplumun üyesi olarak insanın, yaşayarak,
yaparak öğrendiği ve öğrettiği maddi-manevi her şeyden oluşan karmaşık bütündür.'>> (l )

Kültür; yaşamı sürdürmeyi sağlayan her türlü oluşumu çerçeveleyen bir kavram/terim
oiarak, varoluşunu her tek insanın dilsel, tarihsel, toplumsal varlık olmasına borçludur.
Tarihsel özne olarak her tek insan özellikle dil aracılığıyla bağlandığı bir kültür ortamı içine
doğar. İnsan özellikle bir dil varlığı olarak, tUltilrle, tUltllrtln tendlsini sarıp kuşatan İüm
ögeleriyle, yatay ve dikey kültürel ilişkiler içinde yaşamını sürdürür. Öyleyse kültürü her
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şeyden önce "tek kişi" ve "topluluk" bağlamında ele almak gerekir. Kükür Kuramı başlıklı
yapıtında "kültür nedir?" sorusunu birbirinden farklı boyutlarda inceleyen Nermi Uygur
kültürü tek kişi ve ulus düzeyinde ele alır: <<Tek kişi düzeyinde kültür: edinilen, özneye
bağlı, bireysel bir yapıdır. Ulus düzeyindeyse: tarihselliğin damgasını taşıyan, kuşaktan
kuşağa aktanlan, insanlararası, nesnel, ortaklaşa bir halk, bir devlet varlığı olarak
görünür.>>(2) Bu belirlemede söz konusu edilen tek kişinin, bireyin ya da topluluğun
kültür örunülerini yinelemesi, içselleştirmesi, dönüştürmesi ve şimdide yaşamast geleceğe
uzanışlannı da sağlamasıdır. Kültür yine bu alıntıda belirtildiği gibi, birbirinden
farklı boyutlarda (: bireysel/özel alan, toplumsal alan, kamusal alan) ortaya çıkmaktadır.
Asıl sorun da toplumsal olanın yer yer, kamusal olanın da bütünüyle, tek kişi ve yerel
kültür örüntüleriyle kuşatılıp kuşatılamayacağıdır.

Yaşam alanına geçirilişi bakımından tek kişiyi ya da topluluğu gerektiren kültür,
insanla ilgili her türlü belirlenimin bir üst kavramı olarak ortaya çıkmakta ve olanı
imlemektedir. Bunun yanı sıra kültürün -"insanlığın ortak mirası" olarak- olumlu nitelikli
yapıp etmelerin neredeyse, damıtılmış, billurlaşmış bir sunumu olarak, alımlanması,
içselleştirilmesi söz konusudur.

"Cultura animi" olarak kültürden söz edildiğinde, anlatılmak istenilen budur. Kültür,
kendiliğinden, doğallığı içinde insana, bireye yaşama olanağı sağlayan her şey olarak
kendisini göstermesinin yanı sıra, bilinçli olarak edinilmesi istenilen ögeleri de kapsar. İşte
"cuhura animi" bu anlamdaki kültürü imler. <<Başlangıçlarda "cultura animi" olarak
(paideia, ruhun işlenmesi, eğitim olarak, Bildung-formasyon olarak) karşımıza çıkan ve
kişinin insan olarak olanaklannı gerçekleştirmesi anlamına gelen kültiirün, çoğul anlamda,
yani bir grubun kültürü anlamında kullanılışını, ilk defa lS,yüzyılda (...); bu anlamda ilk
tanımlama denemelerini de 19.yüzyılda görüyoruz. >>(3)

Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi, kültür genellikle ya da olağan biçimiyle her türlü
insani oluşumu çevreleyen bir kavram olmanın ötesinde, Antikçağdan beri tek kişinin
yetişiminin sağlanması, ruhun işlenmesi olarak ve kuşkusuz olumlu anlamda kullanılıyor.
Yukarıda da belirtildiği gibi, çoğul anlamda kültür, bir topluluğun, bir grubun dünyaya
bakışının, değerlendirmelerin ortak tabanını oluşturuyor. Tarihselliğin önem kazandığı
l9.yüzyıldan bu yana, topluluk kültürünün de büyük ölçüde öne çıktığı ve hatta
belirleyici/bağlayıcı olduğu görülüyor.

Dışdünyada varolmayı önemseme, her türlü varoluşu tekillikle birlikte ele alma, dü-

şünme dünyasının ögeleri olarak düşüncelerin, kavramlann, tasarımlann her zaman te-
kil/bireysel öznelerce gerçekleştirildiğini, yaşam dünyasının nesnesi kıldığını dikkate alma
ile düşünme dünyasının tüm ögelerini şaşmaz, değişmez bir biçimde yaşanılan dünyanın
nesnesi olduğunu ileri sürme arasında çok büyük aynmlar vardır. Birinci bakış açısına göre
sadece tekiller "var"dır ve her tekil/bireysel özne, yaşam dünyasında kendisine sunulanları
tekil bir varlık olarak gerçekleştirir. Kuşkusuz burada bireyin aldığı eğitimin payı çok
büyüktür. İkinci yaklaşıma göre ise her bir insanı ve her tür insan ilişkisini belirleyen
"öz"ler vardır ve bu "öz"lerin birer kahp olarak yaşama dünyasına aktanlması istenir.
"Öz"lerin topluluk içinde söz konusu edildiği durumlarda topluluğun her bir üyesi "öz"ü
taşımaktadır. Öz, burada artık "topluluğun ruhu"nu oluşturur ve kimi zaman bir adım daha
ileri gidilir: topluluk kutsallaştınlır. Tüm kutsallaştırma kültürlerinde, özcü yaklaşımın payı
olduğu ileri sürülebilir. Her bir topluluk öteki topluluktan "kendi özü" ile aynlır. Farklı
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özlere dayalı aytrma çabaları sonunda "ayırımcılıklar"ın oluşmasına yol açar. Burada

çözümlemesi yapılan bu durum, "kültür"le bağlantılandınldığında "kültür çatışması" olarak
adlandırılabilir; çünkü gerilim ayırımcılık yoluyla çatlşmaya dönüşmüştür. Yapılan bu

çözümleme, çatışmanın mantığını (: varlıksal belirlenimlerini, başka bir deyişle ontolo-
jisini) ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Her bireyin, seçme konusunda -henüz- hiçbir gücünün olmadığı bir kültür dünyasına
doğduğu açıktır. <<(...) kültür teriminin, daha çok, bir şeye ait olmamızın ağırhğını,
seçmediğimiz fakat maruz kaldığımız neler varsa hepsinin fazlalığını göstermek için kul-
lanıldığı çoktur. Bu durumda, bu "külti.ir" için, asla gerçek bir saygı duyulmaz olsa olsa nazikçe
sempati duyulabilir. Kültiirün kendisine değil, onu taşıyan kişilere saygı duyulabilecektir; bunu
yaparken de o külttir nedeniyle değil, o külttire rağmen davra-nılacaktır.>>(4)

Böyle bir yaklaşım düşüneni, her türlü özcü yaklaşımdan, her bir tek varlığı, tözü,
özün değişmez, salt bir dışavurumu olarak gören yaklaşımdan uzak durmaya çağırır. Bu da
düşünenden şu ayırt etme işlemini gerçekleştirmeyi ister: <<Tek sözcükle, "bizim" olan
şeyle iyi olan şeyi ayırt etme>>yi (5). Her tek, insanın mensup olduğu grup içinde ken-
disine "en iyi", "en üstün" nitelemesiyle aktarılanları bilinçsiz bir biçimde içselleştirmesi
durumunda kültür çatışmalarının yaşanacağı açıktır.

Kültüre çok çeşitli bilgisel/bilimsel etkinlikler aracılığıyla bakılabilir. Son yüzyıhn en
önemli bilimlerinden biri olma yolunda ilerleyen antropoloji bunun somut örneğini
oluşturmaktadır. "Kültür antropolojisi" adı altında birçok çalışmanın yapıldığını biliyoruz.
Bilimler; olanı, ussal gerekçeleriyle saptamakla yetinir. Felsefe de büyük ölçüde saptayıcı-
dır; ancak varolanın mantığını (: ontoloji) kavrama yolu olan felsefe, insan dünyasında
belirleyici rolü olan kavramlar üzerinde aynntılı bir biçimde düşünmemizi sağlayan bir
etkinliktir. Bu bağlamda <<Felsefe "tek bir kültüC'ün değil, kültürün ögesi olarak görü-
lebilir; çünkü felsefe; bütün kültürleri aşan, halkı ayıran değil, birleştiren kategorilerin
dilini, kavramların dilini, ortak bir dili konuşur.>>(6) Her tek insana verilecek eğitimde fel-
sefi olanın öneminin vurgulanması tam da burada açık seçik bir biçimde anlaşılmaktadır.
Kültürün "anababası" ve "çocuğu" olan (7) her insanın her türlü yapıp etmesinde ortak in-
sani yönleri öne çıkarmastnın ne denli önemli olduğu açıktır. İnsanlararası ilişkilerin
düzlsomut gerçekliğin sınırlarını büyük ölçüde zorladığını hepimiz biliyoruz. Her türüyle
iletişim araçları, her tek insanın farklı boyutlarda bedenini aşmasına yardımcı oluyor;
yaşama dünyası olanca hızıyla küreselleşiyor; bir bakıma küreselleşen kültürdür. Bu
durum; hem "kültürleşme" (acculturation) hem de "kültürsüzleşme" (aculturation) biçim-
lerinde ortaya çıkabilen "kültürlenme" (culturation) olarak adlandırılabilir. Böyle bir savın
ileri sürülmesinin ardında şu soru vardır: "Küreselleşmede kültürün, insan yaratısı olarak
hangi ögeleri öne çıkıyor?". "Cultura animi" olarak kültür gerçekten yeterince küresel-
leşiyor mu; yoksa özellikle bir kültürsüzleşme (aculturation) söz konusu değil mi?
İnsanların çoğu, kültürün sadece tüketildiği bir "kültür taşrası"nda yaşamlyor mu? Öyleyse
küreselleşme, her birimizin, üzerinde dikkatli bir biçimde durması gereken bir kavram/bir
terim. Seksenli yıllarda özel]ikle ekonomi bağlamında kullanılan küreselleşme, günümüzde
birçok sorunun kaynağı olarak görünüyor. Bireylerin düzlsomut ve sanal gerçeklik
üzerinden başka insanlarla toplumsal velveya kurumsal olarak bir araya gelmesinin anlatımı
olan küreselleşmenin temelinde ekonomik ilişkiler, "Pazaf'ilişkileri yatlyor. "Pazar" için,
"pazar" dolayısıyla oluşturulan yeni ilişkiler, bir dil, kültür, tarih varhğı olarak insanı
sürekli bir biçimde etkiliyor. Küreselleşmenin akışkan yapısı, günümüzde ister istemez
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herkesi etkilemektedir. Örneğin, yerelliğin dar kapsamlı yatay ve dikey kültürel ilişkiler
ortamında kendini kuran ve yine yerelliğin çoğun, katı ortamında özne oluşunun ayırdında
o|mayan bir insan, "Pazar" ilişkilerince belirlenen bir "nesne" oluveriyor. İçine girdiği yeni
ortam, onu alabildiğine edilgin kılabiliyor; hatta tam anlamıyla nesneleştirebiliyor ve bu
durumu alımlama biçimleri birbirinden çok farklı olabiliyor.

Her türlü kültürlenme (culturation), kültürün aktarımı olan örgün ve yaygın eğitim
ortamında, bir bakıma, ev-okul; bireysel- toplumsal-kamusal ilişkilerin yaşandığı ev-ev dışı
ortamda gerçekleşir ve çoğu zamanda gerilimlidir. Söz konusu gerilimi birbirinden çok
farklı biçimlerde yaşayan tek kişi, birey, "yabancı" denilen ortamlarda gerilimi çok daha
yoğun bir biçimde duyumsar. Eğer bu kişi, o güne değin, kendine ait olanın "en iyi" olduğu
inancıyla yetiştirilmişse, gittikçe içine kapanacak; bu tutumu benimseyen insanlann oluş-
turduğu toplum da artık bir "cemaat" olacaktır. Ayrıca böyle bir yapılanmaya, küresel-
leşmenin işbirliğine değil de rekabete, yanşa dayalı yapılanışı ivme kazandıracaktır; içe ka-
panma gitgide yoğunlaşacaktır. Bu bağlamda, yaşanan güvensizlik, içe kapanmada
somutlaşır; güvensizlik ve içe kapanma birbirini karşılıklı olarak etkileyen, kışkırtan ve
pekiştiren yapılardır. Çünkü günümüzün Pazar ilişkilerinde güvenceyi büyük ölçüde orta-
dan kaldıran küreselleşme, yeni güvence yaratma işlevini topluma bırakmaktadır. Bu bıra-
kış, ilk ağızda çok olumlu gibi görünebilir. Ama yeterince eğitilmemiş topluluklarda top-
|umsal ilişkiler "cemaat" ilişkilerine kolayca dönüşüverir. Bu da içe kapanmanın bir başka
somut biçimidir; birey, böyle bir ortamda yukarıda belirtildiği gibi. hiyerarşik (: sıradü-
zensel) kalıplar içinde ve geleneksel kutsallık söylemi içinde ve üstelik sözde modern
yaşama biçimleri içinde nesnelleştirilmiştir; tekil/bireysel özne yok olup gitmiştir.

Kültür, kültürlenme (: kültürleşme, kültürsüzleşme) yoluyla.sürekli olarak küreselle-
şiyor; ancak evrenselliği, evrensel insani değerleri içeren kültürün küreselleşmesi/ küresel-
leştirilmesi, gerçekleşmesi/gerçekleştirilmesi gereken bir amaç olarak önümüzde duruyor.
Bu kültürlenmenin temelinde bir ödev olarak dile getirilebilecek olan şu düşünce, h i ç b i r
i n s an ı araç k ı l mamadüşüncesiyeralmalıdır.

Felsefe, olup bitenleri dışdünya-düşünme-dil ilişkileri bağlamında ele alır, çözümler;
ama aynı zamanda felsefe yapılması gerekene de işaret eder. "Küreselleşme" ile "kültür"
arasındaki ilişkiye felsefe açısından bakmanın birinci boyutu, bu yazının başından beri
gösterilmeye çalışılan çözümleme çabasıdır; ikinci boyutu ise yapılması gerekene dikkati
Çekme oluşturuyor. Bu da aynı zamanda etik olana işaret ediyor: tüm insanları insani değer-
lerde buluşturabilmek.
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