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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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çAĞDAŞ AÇILIMLARIYLA rÜı,rÜn KAVRAMI vr İoa.NNı, ruçunı,»İ
Sevgi iYi

Sosyal Antropolojinin temel konusu olan kültür, günümüz dünyasında gittikÇe daha

fazla konuşulan biİ konu haline gelmektedir. Bugün hızla "küreselleşen" dünyamızda kültür

çeşitli düzlemlerde -ulusal ve uluslararası düzlemlerde- sıkça ele alınan bir konu durumun-

dadır. Kültür kimi zaman bizler için de bir merak ve ilgi konusu olabilmektedir. Bu bakım-

dan ilkin "kültür nedir?" sorusunu sormak bu yönde doğru bir başlangıÇ olabilir. Bu nok-

tayla ilgili olarak ben şimdilik, "kültür" sorununun aslında jıısan sorunu olduğunu söYle-

meı<ıe yetineceğim. İoanna Kuçuradi'nin Kültür ve Kavramları adlı yazısı bu konuda Çok

aydınlatıcı bir yazıdır. Bugün üzerinde çalışacağımız bu yazıya geçmeden önce, sosyal

uİıimıer içinde ;ktıltt_ır' sözcüğüne ve terimine tarihsel arka planıyla birlikte kısaca değine-

ceğim.

,Kültür' sözcüğü hem günlük dilde kullanıldığı bağlam, hem de sosyal bilimlerde,

özellikle Sosyal Antropoloji alanında gtısterdiği tanım çokluğu bakımından dikkat çeken bir

sözcüktür. Öyle ki l952 yılında kültür kavramıyla ilgili yapılan bir derleme çalışmasıyla
164 farklı tanım saptanmıştır. Bu durum karşısında Berelson (|964) adlnda bİr sosYal

bilimci, bu kadar çok tanımı olan bir kavramın "bilimsel" olarak tanımlanamaz olduğunu

belirtmiştir. Ortaya çıkan bu güçlük karşısında bir sosyal antropolog, Radcliffe-Brown,
'kültür' sözcüğünün kullanılmaması yolunu önermiş ama kendisi bile bu sözcüğü kul-

lanmaktan kaçınarnamıştır. (Güvenç |97 4:95).

,Küıtür' sözcüğü, Latince COLERE fiilinden türemiştir. Colere, "toprağı işlemek,

tarlayı sürmek, ekip biçınek" anlamına gelir. İşte fiilden türemiş olan ve TürkÇe'de "ekin"

aırlamına gelen CULTURA sözcüğü, kültür sözcüğünün kaynağıdır. Cultura sözcüğü,

|7.y.y.a kadar Fransızca'da bu anlamda kullanılmıştır. Ancak Fransız Aydınlanma düŞün-

cesinin önde gelen düşünürü Voltaire ilk kez culture sözcüğünü, "insan zekasının (esPrit)

oluşumu, gelişimi, geliştirilmesi ve yüceltilmesi anlamında kullanmıştır." (GüvenÇ

|974:96). Daha sonra bu sözcük Cultur olarak Almanca'ya geçmiştir (l793). Ardından, et-

nolog, G. Klemm'in İnsanın Genel Kültiir Tarihi adlı on ciltlik çalışmasında (l843-1852)
"uyg*arlık ve kültürel evrim" anlamında kullanılmıştır. Buradan cla giderek İspanyolca,

İngilizce ve Slav dillerine yayılmıştır (Güvenç |9'74:96).

19.y.y.da etnolo.ii ve tarih çalışmalarına bağlı şekilde "uygarhk" (civilisation) anlamınl

almasıyla kültür teriminin kapsamı hayli genişlemiştir. Nihayet İngiliz insan bilimcisi
Taylor (l87 l), insan bilimcilerince genellikle benimsenen "bilimsel" bir kültür tanlmı ver-

miştir: "Kültür ya da ıılıgarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazan,

dığı) bilgi, sanat, gelenek - görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan

karınaşık bir b ü t ü n d ü r(Güvenç l974:l02).

86



Kültür teriminin "uygarlık"la bütünleşen anlamı, Fransa ve İngiltere'de claha fazla
benimsenmiş ve 1932 yılında Fransrzca'da culture sözcüğü, Fransız Akademisi (Acad6mie
Française) sözlüğüne "uygarlık" anlamında geçmiştir. Almanya'da ise bu sözcük, Cultur ve
daha.sonra da Kultur olarak korunmuştur. Kültür sözcüğünün "uygarlık"la bütünleşmesinde
o yıllarda İngiltere, Fransa'nın bilim, teknik, felsefe ve sanayi alanlarında ileri olmalarının
da rolü olmuştur. Bu bakımdan barbarlık ve ilkellik karşıtı olarak uygarlık anlamını da
içermiştir.

Buna ek olarak Almanya'da l8.y.y.da "ilkin Herder'in kullandığt, sonra da Hegel'in
işlediği" (Kuçuradi 1998:47-48) Volksgeist sözcüğüyle yeni bir anlam daha katılmıştır. Bu
sözcüğün etkisiyle Voltaire'in, insan zekası, "ruhu" anlamında söz ettiği esprit, "ha|kın
ruhu" anlamrnr alır. Böylece Volksgeist olarak kültür, bir halk topluluğunda "yaygın temel
anlayışlar bütünü" anlamınr kazanmıştır (Kuçuradi 1998:48). Ancak Marx, kültürün bu
anlamına kaynaklık eden Geist ve nesnel Geist teimi yeine Cultur terimini benimseyerek
bu sözcüğün, insanlığı kapsayıcı şekilde "uygarlık"la bütünleşen anlamına yeniden vıırgu
yapmış ve kültürün ne olduğunu belirlemeye çalışmıştır: "K ü l t ü r, doğanın yarattıklanna
karşılık, insanoğlunun yarattığı her ş e y d i r"(Güvenç |97 4:97).

Yapılan tanımlamalanyla genel olarak "uygarhk" anlamr ağır basan, ama aynı zaman-
da bir gruba ait olma anlamını da içeren kültür sözcüğü, Voltaire'in belirlediği anlamını da
daha geliştirmiş şekilde korumuştur. Bu anlamıyla kültür, "ruhun bazı kısımlarının,
yetilerinin (faculty) amaca elverişli düşünsel çalışma ve pratiklerle geliştirilmesidir"
(Güvenç |974:97). Bu cultura animi anlamıyla kültürdür ve paideia anlamında eğitimkav-
ramıyla uygunluk içindedir. Bu anlamıyla "kültür"ün eğitim kavramıyla buluşması,
Kuçuradi'nin belirttiği gibi onun Antikçağ düşüncesiyle olan bağına işaret eder.

Öte yandan 'kültür' sözcüğünün etimolojik kaynağı ve ilk kullanıldığı dönemdeki an_
lam bakımından Aydınlanma düşüncesiyle olan ilgisi de, onun Antikçağ uygarlığıyla,
Kuçuradi'nin deyişiyle bu çağın "insan ve değerlilik anlayışıyla" ilgisini göstermektedir.

Belirli bir insan anlayışı ve dünya kavrayışının hayli uzun bir süre insanrn yaşama
tarzını belirlemiş olduğu Ortaçağın çözülüşüyle gelen Rönesans, bildiğimiz gibi insanın
coşkulu bir canlanışı ve dünyanın yeniden biçiınlenme'si sürecinin başlangıcıydı. Bilimde
ve sanattaki yeniliklerin yanında Rönesansı simgeleyen en önemli şey, insanın yeniden
kendine dönmesi ve kendini keşfetmesi işine girişmesidir. Rönesansta sanatlarla başlayan
bu girişim, l8.y.y.dan başlayarak Aydınlanma döneminde insanın, bilimlere konu olmasıyla
daha süreklilik kazanmış ve giderek çeşitli insan bilimleri ortaya çıkmıştır. bunların başında
Uygarlık Tarihi ve Etnoloji çalışmalan gelir. Öyleyse kültür kavramrnın giderek çeşitli
dillerde bilimsel araştrrmalann konusu olarak yer alması temelde insanrn "kendini" bilme,
anlama ve keşfetme çabasıyla olmuştur. Böylece kültürü, uygarlık olarak, tarih olarak,
toplum olarak ele alan genel bir manevf bilimler alanı (Geisteswissenchaften) doğmuştur.
En sonunda Tarih, Etnoloji, Biyoloji, Sosyoloji ve Fiziki Antropoloji üzerine kurulan ve
konusu KÜLTÜR ohrak belirlenen Sosyal Antropoloji doğmuştur. Kültür sorununun
aslında İNSAN sorunu olduğunu bu noktada bir kez daha vurgulamak gerekir.

Çeşitli insan bilimlerinin ortak konusu olarak "kültür" teriminin, birden fazla anlaml
olan kapsamlı bir kavram olmaslnın getirdiği güçlük, yani onu bilim açısından tanımlama
güçlüğü, bilimler çerçevesinde hdl6 çözülememiş görünüyor.
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Bozkurt Güvenç jnşan ve Kükür adlı kitabında kültür kavramıyla ilgili bu güçlüğe

değinmekte ve onu ilk çıktığı zamandan günümüze gelen sürede dört ayrı anlamda

kullanıldığını saptamaktadır:
1. Bilimsel alandaki kültür : Uygarlıktır.
2. Beşeri alandaki kültür : Eğitinıdir.
3. Estetik alandaki kültür : Güzel sanatlardır.
4. Maddi (teknolojik) ve biyolojik alandaki kültür :Üretme, tarım, çoğaltma ve yetiştir,

nıedir.

Görüldüğü gibi bu kapsamıyla kültür kavramı, insanla İlgİli ne varsa içine almaktadır.
Ancak yine de "kültürün ne olduğu" sorusu açık kalmaktadır. "Böyle olmasınln ne sakın-

cası vardır?" diye sorulabilir. Bu noktayla ilgili olarak Bozkurt Güvenç şöyle diyor: "Fakat
'kültür'den söz edildiğinde, çoğunlukla yukarıdaki türlerden hangisinin düşünüldüğü

belirtilmez. Güçlük buradadır." (l97 4:99)

İşte "Ktılttir ve Kavramları" adlı yazı, bunun böyle olmasının sakıncalarını, günümüz
dtinyasında ülkelere ve ülkelerarası düzlemlerde ortaya çıkan somut insan sorunlarına işaret

ederek göstermektedir. İnsan bilimi açısından işaret edilen güçlük aslında burada görün-

düğünden daha problematiktir. Yaptığı işi, bir "kültür"ün incelenmesi ve o "kültür"de bulu-
nan çeşitli özelliklerin saptanması olarak belirleyen araştınnacı için o "kültür"dür söz konu-
su olan. Ancak, araştırmacının, neyin kültür olup olmadığını ayırt etmeyi sağlayacak açık
ve net bir kavramı yoksa, elde ettiği verileri bilgiye nasıl dönüştürülecektir? Ayrıca
iırcelemeleriyle elde ettiği sonuçlar hangi amaçla ne işe yarayacaktır? Acaba, incelenen
toplulukta saptanan "insan ve değerlilik anlayışı" (saptanan şeyin bu olduğunun bilincine
varabiliyorsa), neye göre değerlendirecektir? Öte yandan kültür bilimi veya insan bilimi
olarak Antropoioji için asıl amaç, insanı anlamak, insan hakkında bir bilgiye varmaksa elde

edilen verilerin bilg|ıe dönüştürülmesi ya da insan açısından değerlendirilmesi gereklidir.

Çünkü bilimlerin amacı da şüphesiz insan dünyasında ortaya çıkan problemlere ışık tutmak,

çözüm bulmada ona yardımcı olmaktır.

Dönüp dolaşıp yine insanın kendisine ve kendi hakkında bilgi edinmesi sorununa
geldik. İnsan bilimleinin ortak ve insan problemlerinin de adeta odak noktası gibi görünen

kültiir kavramındaki bu geniş kapsam, kavramın belirlenmesini gerçekten zorlaştırmaktadır.
Açık ve net olmayan böyle bir kavramla bilim, insan problemlerine nasıl ışık tutabilir?
"Kültür" kavramı aydınlanmamışsa, insanı böylesine kuşatan ve ona erişmede elverişli bir
alan olduğu düşünülen kültür hakkında nasıl bir bilgiye vanlabilir? Gerçi sosyal bilimciler,
düşünürler, eğitimciler, bu güçlüğün farkında olarak onu tanımlamaya çalışmışlardır. Ne
var ki bu çabalar kültür konusunu daha da karmaşık ve belirsiz hale getirmiştir. Bu
belirsizlik, insana ilişkin bilgide bir belirsizlik olarak günümüz dünyasında ortaya çıkan
insan problemini daha da sorunlu hale getirmektedir. İşte elimizdeki metin bu konuda çok
yardımcı olacak bir metindir. Çünkü, insan sorunlanna doğru bir noktadan bakabilmek için
"kültürü" tanımlamak yenne onun ne olduğunun bilgisini veren aydınlatıcı bir girişimdir.

Bu noktadan hareketle ben bugün loanna Kuçuradi'nin elimizdeki yazısında "kültür"
kavramıyla ilgili ortaya koyduğu aydınlatıcı öilgiyi serimlemeye çalışacağım ve bu bilginin
ışığında günümüzde yaygın şekilde dile getirilen "çokkültürcülük" ve "kültürel relativizm"
sorununa kısaca değineceğim.
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"kültür ye kavramları" yazısı Üzerine
Elimizdeki yazı, her şeydcn önce "kültür"ün birden fazla knvramına işaret etmektedir.

Yazının çıkış noktası ise günümüz dünyasında gözlemlenen bir olgudur: "Ülkemizde
sürekli şekilde, dünyada ise altmışlı yıllardan sonra gündemde olan kültür tartışmaları ve
kültür sorunları". Bu yazı şu dört noktayı aydınlatması bakımından önemlidir:
1. Kültür tartışmaları olgusunu ve bunun nedenlerini saptaması
2. Yapılan araştırmalardaki temel problemleri (kültür kavramınrn açık olmadığını)

belirlemesi
3. Kültür kavramına açıklık getirmesi
4. Kültür kavramına getirdiği açıklıkla, ülkemizde olan kültür sorunlanna (iki örnekle) ışık

tutması

Bu yazıya göre dünya düzeyinde yapılan kültür tartlşmalannın iki nedeni vardır:
1. "Batı" dünyasının "kalkınmacı/gelişmeci" bir anlayışia şimdiye dek izlediği politi-
kanın, yüz yüze kaldığı somut bir durumdan -çevre sorunlan ve enerji sıkıntıs- dolayı
farkına varması ve ihmal ettiği bir şey olarak "kültürel gelişme" fikrini benimsemeye başla-
ması.
2, "Üçüncü Dünya" ülkelerinin, "kafalarının kolonileşmesi"ne karşı başkaldırmalan ve
"kültürel kimlik" sorununu gündeme getirmeleri.

Ancak, Kuçuradi, genel olarak bu noktalar bakımından ele alınan kültür sorunlarıy|a
ilgili çok daha temel ve öncelikli bir sorunu ortaya koymaktadır. Bu sorun ise şudur: İster
uluslararası düzlemde "kültürel gelişme" olarak ister ulusal düzlemde "kültürel kimlik"
olarak yapılan tartışmalarda 'kültür' teriminden anlaşılan şeyin AÇIK ve NET olmaması.
Şüphesiz, yukarıda değinildiği gibi terimin tarihsel arka planından gelen anlam genişleme-
siyle ilgili bu durumun yarattığı sıkıntıyı, 20O'e yakın kültür tanıml daha da arttırmdktadır.
Bu sıkıntı nedir peki?

Kuçuradi'ye göre bu sıkıntı, giderek çeşitlenen ve artan bağlamlarıyla kullanılan
'kültür' teriminden ne anlaşıldığının açık olmaması, kültür sorunuyla ilgili tartışmalarda bir
yandan ele alınan soruna doğru çözüm bulmada güçlük yaratmakta, bir yandan da insanlar
için yapay sorunlara yol açmakta veya bir sorunu yanlış zeminde tartışmaya yol açabilmek-
tedir. Kültür sorununa eğilen kişilerin kafasında "kültür"le ilgili açık bir kavrayışın
olmadığını, kimi resmi belgelerde ve yazılarda kullanıldığı bağlamlardan örnekler de
vererek saptayan Kuçuradi, bu durumun sonuçlannın önemine dikkati çekmektedir. Öyle ki
"kültür" kavramrnın açık olmaması, kültür politikalannın çizilmesi ve "somut kararlann"
alınması sırasındı- ele alınan konunun istenen yöne çekilebilmesine yol açmaktadır
(1988:38). Bu bağlamlardan birkaç örnek vermek gerekirse şunlar sayılabilir: "KüItür
hayatı", "kültür varlığı", "kültür merkezi" veya "kültürel kimlik", "kültürel haklar", "yerel
kültür", "Avrupa kültürü" gibi.

İşte bu durum, "kültür" kavramını açıklığa kavuşturmayı gerekli kılmaktadır. Bu
amaçla Kuçuradi ilkin, bu sözcüğün doğal şekilde kullanıldığı bağlamlarına -örneğin
uluslararası belgelere- bakarak onun i/<j ana kavramını saptamaktadır:
l. Tekil anlamda kültür;
2. Çoğul anlamda kültür.
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Daha sonra, bir bakıma biçimsel kalan bu işlemle kavramın anlamı tam olarak açık
kılınamadığından ve kimi bağlamlarda bu iki anlamdan hangisini anlamak gerektiği
konusunda bir belirsizlik doğduğundan bunlann her birini ayrı ayrl açıklamaktadır. Örneğin
"kültürel haklar" dendiğinde burada iki anlama şekli ortaya çıkmaktadır:
Bundan
a. "bir kişi hakkı"da (resim-heykel yapabilme, konferans, konser dinleme gibi) anlaşılabil-

mekte,
b. "bir grup hakkı" da (daha çok Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin "kendi kültürlerini yaşatma
olanağına sahip olmaları") anlaşılabilmektedir (l988:39).

l. Tekil anlamda kültür (cultura animi): Kuçuradi bu anlamda kültürün, "insanın de

ğerininbilgisiyle"ilişkisiiçindeonu,"kişilereinsanolarakolanaklarınıgeliştirebil-
m e y i sağlayan etkinliklerin tümü" olarak belirlemektedir. Ne var ki kültürün bu anlamı,
günlük dilde yaygın olan ama bugün "geleneksel" diye bir yana bırakılan anlamıdır
(l988:40). Yani bugün gündemdeki kültür tartışmalarında pek fazla dikkate alınmayan bir
anlamıdır. Tekil anlamda kültürün taşıyıcısı k i ş i l e rdir.

2. Çoğul anlamda kültür (uluslararası belgelerde "genişletilmiş anlamda kültür"): Bu
anlamda kültürü belirlemek için çeşitli bağlamlara bakmak yetersiz kaldığından Kuçuradi
şöyle bir yol izlemektedir: İlkin, çeşitli kültürler dendiğinde, örneğin Japon kültürü, Hint
kültürü, Avrupa kültürü gibi, bunları birbirinden farklı kılanın ne olduğunun sorulması.
Daha sonra da kültür sorunlarrna eğilmede yardımcı olacağı düşüncesiyle uluslararası bir
belgede verilen "kültür" tanımının, bu "farkı" belirleyip belirlemediğine bakılması.

Bu yol izlendiğinde söz konusu belgenin bu "farkı" belirlemede yetersiz kaldığını
saptayarak Kuçuradi şu sonuca varmaktadır: "çoğul anlamda kültür"den "bir sosyal grubun
yaşamının somut, tek tek ifadeleri arasındaki farklıhktan ç o k, bu ifadelerin hepsinde ortak
olan bir özelliği anlamak daha uygun görünüyor"(l988:42). Bu ortak özellik ise şudur: "bir
grupta o anda yaygın olan insan anlayışı ve değerlilik anlayışf' (s.42).

Bütün bunlar biraraya getirildiğinde "çoğul anlamda kültür" kavramı şunu ifade
etmektedir: "bir grupta belirli bir süre canh olan, neredeyse bilinçsiz, ama o grubun yaşa-
mının bütün ifadelerine 'sinmiş' anlayışlar"ı, başka bir deyişle bir grubun yaşayışını çeşitli
görünümlerinde, örneğin sanatlarda, bilimde, dilde, "uzun ya da göreli olarak kısa bir
süreg e ç e rl i o l an (: egemen olan) insanı görme tarzını vedeğerlilik anlayışı"nı
( l988:42).

Bu belirlemeye göre çoğul anlamda kültürün taşıyıcısl g r u p l a r olmaktadır

Bu noktada şu soruyu sorabiliriz: Kültürün bu şekilde iki kavramını belirlemenin ne
gibi bir önemi vardır? Bu ayrımı yapmak neye yardımcı olacaktır veya neyi kolaylaştıra-
caktır? Yoksa bu ayrım gereksiz bir zorlama, yersiz bir titizlenme midir?

Belki bir kolaylaştırmayı değil ama bir açık görmeyi sağlayacağı kesin olan kültürün
bu iki kavramının bilgisi, insanla ilgili sorunlara ışık tutmaktadır. Kültürün bu ikili kav-
ramının farkına varmak, çeşitli bağlamlarda 'kültür' dendiğinde hangi kavramrn söz konusu
olduğunu veya olması gerektiğini ayırt edebilmeyi sağlamaktadır.
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Kuçuradi, bir bağlamda 'kültür'ün bu iki anlamından hangisinin söz konusu edildiğini
veya edilmesi gerektiğini anlayabilmek için üç yol önermektedir:
1. İlkin varsa dilsel güçlüğün giderilmesi. Örneğin Fransız Kültür Merkezi (Centre

culturel français). Burada tekii anlamda kültürün kastedildiği kolayca görülebilir.

2. 'Kültür' sözcüğünün geçtiği bir bağlamda anlamını saçma kılan kavramın ayıklan-
masl. Örneğin, "kültür hayatı" dendiğinde burada çoğul anlam saçma olur, bir
"kültürün ömrü" dendiğinde de tekil anlam saçma olur.

3. Bu yolların yetersiz kaldığı kimi bağlamlarda, örneğin "kültürel gelişme", "kültür
hakkı", "kültür değerleri" dendiğinde ise aslında burada dile getirilen şey bir istemle
(taleple) ilgili olduğundan bu istemlerin kaynağına bakmak gerekir (l988:45).

Örneğin, "kültürel işbirliği" isteminin kaynağına bakarak şunu saptamaktadır: Bu istem

siyasal, ekonomik, ticari, teknik işbirliklerinin yanında d a h a a z yapılan veya ihmal
edilen bir işbirliği olarak konu edilmektedir. Bu örnekte olduğu gibi "kültürel ge-lişme",
"kültürel haklar" dendiğinde bunların da yine biret istem olarak kaynaklarına bakıp hangi
"kültür" kavramını ifade ettiklerini belirlemek mümkündür. Bu açıklama ışığında, bu

ifadelerde söz konusu edilen kültürün aslında, "ekonomik gelişme" anlayışının getirdiği
belirli koşullar içinde ortaya çıkan ihtiyaçlarla ilgili istemler olarak "tekil anlamda kültür"
olduğunu öğrenmekteyiz.

"Kültür Kavramınrn İkileşmesi" Sorunu
Kültür kavraınında izlenen bu ikileşmenin aslında bir soruna yol açıyor olması yine

"Kültür ve Kavramları" yazısının vurgulamak istediği önemli bir noktadır. Bu bakımdan
söz konusu yazıdabu ikiliğin bir çözümü de gösterilmektedir.

Başlangıçta cultura animi (ruhun işlenmesi, paideia) anlamrnr taşıyan kültür kav-
ramının bu ikileşmesine önçe Herder'in sonra da Hegel'in Volksgeist (bir halkın esprit'si,
ruhu) kavramının yanında Sosyoloji-Sosyal Antropoloji çalışmalan kapsamında Taylor'ın
kültür tanımının rol oynadığını belirten (1988:48) Kuçuradi, bu iki kavramın ortak ögelerini
bularak, "yeni bir tek kültür kavramı"oluşturmanın gereği üzerinde durmaktadır. Elimizdeki
metinde bu noktaya özellikle dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Nitekim R6mi Brague
da "Avrupa"nın "Avrupalılığın" ne olduğunu soran kitabında benzer bir noktaya varmakta
ve şöyle söylemektedir: "Böylece, buraya kadar kullandığım anlamdan, "kültür" sözcü-

ğünden türemiş anlamdan, Latinlerin cultura animi'si olan ilk anlama dönmek gerekmek-

tedir. Hatta belki de, bu anlamın yanlış yere genişletilerek atalardan ve içinde bulunulan
ortamdan alrnmış srradan bir davranma biçiminin kültür diye belirtilmesine karşı çıkmak
yerinde olur" (1995:134-135). Buna ek olarak Nermi Uygur'un şu sözleri üzerine de düşü-

nebiliriz. Şöyle diyor Uygur: "En yaşanır kültür, herkese; herkese olmuyorsa, elden
geldiğince çok insana aydınlık fırsatı sağlayan kültürdür" ve devam ediyor: "Kültür, özü
gereği aydınlanmadır. Daha doğrusu, sözcüğün geniş anlamında ne denli aydınlanmacıysa,
o denli 'kültür' adı yaraşır ond' (l992:2l7).

Kuçuradi, bugün iki tür kültür kavramının birleştiği yer o|arak, kimi "edebiyat, sanat,

felsefe ve düşünce yapıtları"nı göstermektedir. Bu yapıtlar, "değerli yaşantı ve eylem ola-

naklarını gösteren ya da bilgisini sağlayan yapıtlar" olarak bu iki kavramı birleştiren
yerlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken şey şudur: bu yapıtlar, "kişilerin insan olarak
olanaklarını geliştiren etkinliklerin ürünü" olarak, "insanın yapısının,bilgisinden kaynak-
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lanan bir insan ve değerlilik anlayışını" yansıtmaktadır. Peki bunun böyle olmasının önemi
ve anlamı nedir?

Bu yapıtlar yoluyla "ruha işleyen" etkinliklere girildiğinde (bunlar okunduğunda veya
seyredildiğinde) bilgiye dayalı bir insan ve değerlilik anlayışıyla buluşma gerçekleşmekte
ve böylece bunu yapan kişilerin kendi insan ve değerlilik anlayışları -kültürleri- oluşmak-
tadır (1988:49-50). Bu noktayla ilgili olarak Afşar Timuçin'in Kültür Emperyalizmi
yaztsına, bu iki kavramın aslında bağdaşmaz olduğunu gösteren yazıslna Ünsancıl Dergisi,
Nisan 2002) bir gönderme yapmak istiyorum. Afşar Timuçin şöyle diyor bu yazısında:
"Emperyalizmin gerçek kültür değerleriyle bir ilişkisi olamaz. Çünkü gerçek kültür
değerleri emperyalist bir güç oluşturmakta kullanılamaz. Onlar açısıırdan baktığımızda
kültür zararlıdır ve "...emperyalizmi kökleştirmek için Hemingway'i mi, Edgar Alan
Poe'yu mu, Steinbeck'i mi kullanıyor? Hayır kullanmıyor. Kullanabilir mi? Kullanamaz."
(s. l6)

Afşar Timuçin'in de vurguladığı gibi, böyle bir buluşmanın olmadığı yerde yani
kişilerin insan ve değerlilik anlayışını bilgi teme|i olmayan anlayışlar, kimi değer yargıları
belirlediğinde kültürün bu iki anlamı birbirinden "kopmakta", bu durumda ortaya çıkan şey
ise Nietzsche'nin deyişiyle bir "kültürsüzleşme", Kuçuradi'nin saptamasıyla "kültürlerin
çattşması" olmaktadır. Bu çatışma sırasında oluşan şey tabi ki "o ülkenin insanlarının o
andaki kültürü" (insana bakış ve değerlilik anlayışı) olmakta ama "ruhu işleyen" bir etkinlik
olmamaktadır. İşte bu durum bizi, çoğul anlamda "kültürler"in değerlendirilmesi
gerekliliğine götürmektedir. Bu noktada çokkültürcülük ve kültürel relativizm konusuna
kısaca değinmekte yarar vardır.

Kültürel relativizm, günümüz dünyasında ortaya çıkan bir olguyla, çeşitli kültürlerin
varhğı ve bunların bir arada yan yana yaşaması sorunu ile ilgilidir. Her grubun yaşama
tarzının bir kültür olduğu ve her birinin birer kültür olmak bakımından eşit değerde olduğu
anlayışını benimsemektir. Toplulukların, grupların çeşitliliği olarak var olan bu olgu kar-
şısında çokkültürcü bir anlayışa yol açmaktadır. Aslında bu yan yana yaşama durumundan
doğan problemleı bir çözüm olarak düşünülen bu yol, tekil anlamda kültürü unutturduğu
için "kültürlere eşit saygı" istemi olarak kendisi bazı sorunlar doğurabilecek bir yoldur.
Çünkü "kültürlere eşit saygı" dendiğinde burada kültürün tekil anlamından kopuk bir anla-
ma vardır. Aynca, kültürlerin saygı konusu olup olmadığt sorusu da başka bir soru olarak
sorulabilir.

Oysa bu noktada yapılacak şey, bu istemin kaynağına bakmak ve nasıl bir ihtiyaçtan
doğduğunu belirlemek olmalıdır.

Son olarak, kültürün ikileşen kavramları arasındaki kopmayla ortaya çıkan olguyla
ilgili ülkemizde "kültürel kimlik" sorununa ve Atatürk devrimleriyle ilgili yapılan farklı
yorumlara değinen Kuçuradi bu iki noktayı kültür kavramının çokluğunda aydınlatmak-
tadır. Bunlardan ikincisine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Burada, İstiklal Savaşından
sonra Atatürk'ün önderliğinde ulusça yaphğımız kültür devrimiyle tercih ettiğimiz "insan
ve değerlilik anlayışına" dikkatimizi çekmektedir. Bu insan ve değerlilik anlayışı, kültürün
iki kavramının buluştuğu bir anlayıştır
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Bu yazıda belki en fazla dikkat edilecek nokta şudur: "Atatürk ilke ve inkılaplarına
bağlı olmak", yukanda belirtilen "insan ve değerlilik anlayışının" değerini görmekle
ilgilidir.
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