
 



a a

FELSEFE, SOYLEŞILERI III_IV

Editör:

Betül Çotuksöken



lelsefe Söyleşileri III_IV

Editor
Yayına Hazırlayan

Kapak 'fasarıını

Kapak Uygulama

Maltepe Universitesi Yayınları
Birinci Baskı

ISBN

YAZISMA ADRF]si

Faks

31

Kasıın 20()6

L)] 5-6160-26-5

IiASKI : Şclik Malbaası: Marırııra Sınay,i Siıcsı
M Bluk Ntı: ]9 l İkitclli/l\tıüıibul

tsctül Çotuksi)kcn
kaan Özkaıı

serhat Akavcı
Barbaros Açıks(iz

Maltcpe Univcrsitcsi Fcn-Eclcbiyat Fakültcsi
Marnrırra Eğitırn Ktil,ıi 3:it1_57

Maltcpciİstanbui

(216) 6,2610 _50/l l0l 1l02
(216) 626 l l 13

'I'el



IÇINDEKILER

Giriş . s

FELSEFE SÖYLESİLERİ İİİ: BİİX

Etik Nedir? .13
Betül Çoıuksöken

Felsele Tarihinde Etik .19
Betül Çotuksökeıı

Günümüzde Tıp Etiğinin Gelişimi .29
Prof. Dr. Şefık Gijrkey

İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleminde Değer Problemi ve Etik , J7
Sevgi İyi

Meslek "Etikler"i: Temelleri ve Sorunları . ,/5
Harun Tepe

Ahlakta, Hukukta ve Siyasette Özgürlük Kavramı Üstüne ,51
Doğaıı Ozlenı

Günümüzde Siyasetbilim-Etik İlişkisinin Ana Hatlarına Bakış , 6.1

KrıQn H. Öktcıı

Psikoloji ve Etik. 71

Miicella Uluğ

Dünya Sorunları Karşısında Etik . 85
Betiil Çoıuksökeıı



FELsEFE sövı.nşiınRi ıv: iNsa,N HAKLARI

Eksen Kavramlar . 93
İbrahim Ö. Xaboglu

Eıik İIkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsın Hakları . 99
ıoaııııa kut:uradi

İnsan Haklarının Korunmasının Önündeki Engel: Ayırımcılık . 107
Bet|il Çıııuksökeıı

Cinsel/Cinsiyetli Hakların Felsefi Temelleri . 113
Zcynep Direk

Çocuk Hakları Nedir, Nasıl Korunur'! . ]27
Giiney Haştenuığlu

Yeni Irkçılık . 137
sinaıı Özbek

İnsan l{akları ve Yurttaş Haklan . 145
Ahu Tunçcl

İnsan Hakları ve Küreselleşme . ,t55
Abdullah Dinçkol

İnsan Hakları Konusunda En Önemli Boyut: Eğilim. I79
Betül Çotuksöken

Seçme Kaynakça. l87



GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-
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lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.

9



Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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YENİ IRKÇILIK-

SiNaN ÖzsE«**

Yeni ırkçılık kavramı aslında pek de yeni bir belirleme değil. Kuşkusuz kavramın ye-

ni bir tanımlama olarak algılanmasına, değişik dönemlerde araştırmacılann, filozofların
"yeni ırkçılık" belirlemesini ele ahş tarzıyol açıyor. Ama aslında yeni bir kavramlaŞtırma

ihtiyacına, ırkçılık ideolojisindeki değişiklikler yol açıyor. ırkçılık ideolojisindeki bu de-

ğişime bağlı olarak, Angelike Prömm'ün de vurguladığı gibi, artık daha aşağı bir rkın
varlığından söz edilmiyor. Bunun yerine kökenlerinden dolayı bir başka kültür dünyasına

bağlı olan insan gruplannın varlığına işaret ediliyor. Bununla da kalınmıyor; gönderme

yapılan bu kültürel özelliklerin aşılamaz olduğu tesbitiyle, farkiı kültürlerden gelen insan-

lann benzer olmadıklan ve olamayacaklan temellendirilmeye çalışılıyor. Buna bağlı ola-

rak tembel olma, aptal olma vb. niteliklerin de söz konusu kültürel farklılıklardan kaynak-

landığı ileri sürülüyor. Bir başka dile getirişle, ırkçılık ideolojisindeki biyolojizmin yeri-

ni, kültür kavramı çerçevesindeki belirlemeler alıyor. Yeni ırkçılığın kültürler arasındaki

farkhlığa dayanarak temellendiriliyor olması, "kültürel ırkçıhk, farkçı ırkçılık, ırksız ırk-

çılık" gibi kavramlaştnnaların da kullanılmasına yol açtyor.

Prömm, kültürel ırkçılığı tanımlarken önceleri biyolojizime dayanarak yapılan ve

böylece başarılan şeyin artık "belirli bir kültüre ait olmakla" yapıldığının altını çiziyor.
Bu noktada biyolojik özelliklerin değişmez oluşu ve bu özelliklerin belirli bir gruba ait

oluşu sağladığının savunulduğu hatırlanmalı. Şimdi yapılan, biyolojik özelliklerin de-

ğişmez oluşu gibi, belirli bir kültür çevresine ait olmaktan kaynaklandığı söylenen özel-

liklerin de değişmez olduğunu savunmak. Prömm, artık ırklann kana bağlı olarak değil

de, kültüre bağlı olarak tanımlandığına işaret ederek, ırkçılık ideolojisindeki yeni Şekil-
lenmeyi belirginleştirmeyi deniyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken söz konu-

su değişikliğin, yalnızca ırkçılığın temellendirmesine ilişkin bir değişim olduğudur, ırk-

çılığın varhğını sorgulayan bir değişimden söz edilmediğidir.

* Sinan Özbek, trkç-ılık, Buluı Yayıntan. İstanbul, ]0O4, ss. 12l-|34.
+* Prof. Dr. Sinan Özbek, Kocaeli Üniversiıesi
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Fanon ve Kültürel lrkçılık Eleştirisi

"Yeni ırkçılık" belirlemesi üzerinde bir derinleşme sağlayabilmek için Frantz Fa-
non'un görüşlerini ele almak, Miles tarafından verimli bir yönteın olarak görülüyor. Mi-
les, ırkçıhk diskursunda Fanon'un yaklaşık 30 yıl önce geliştirdiği tezlerin ön plana çık_
tığını belirtiyor. Bu aşamada Fanon'un "kültürelırkçılık" konusundaki görüşleri sınırlı
da olsa tartışmak gerekiyor.

Fanon'a göre, ırkçılıkla kültür arasındaki ilişkiyi araştırmak demek, bu ikisi arastn-
daki karşılıklı etkiyi soru haline getirmektir. "... ırkçılığın olduğu kültürler ve olmadığı
kültürler vardır" (Fanon, l912, |86). Fanon, vülger, primitiv ve alışılagelen ırkçılık di-
ye tanımladığı biyolojik rkçılığı ayrıntılı tartışmanın can sıkıçı olduğunu söylüyor ve
can sıkıcı bulduğu bu tartışmayı bir kenara bırakıp, önemli tespitini yapıyor:

"Kendini, rasyonal, bireyscl, genotip ve fenotip (phanotypisch) bclirleyerek sunan ırkçılık,
bir kültürel ırkçılığa dönüşüyor. Irkçılığın ı-ıesı-ıesi artık tek tck insanlar değil, özellikle bc-

lirli bir varoluş biçimi" (Fanon, |912, |86).

Bununla birlikte Fanon, morfolojik tanımlamanın da ortadan tamamen kalkmadı_
ğını belirtiyor. Ama yine Fanon'a göre, Nazizmin geride bıraktık]arı, değişik insan
gruplarının yaşadıkları ortak sefalet, bazı toplumsal grupların köleliği, Avrupa'nın sö-
mürgelerinin görünümü yani Avrupa'dan kaynaklanan sömürge ğimlerinin kurumları,
sömürgeci ve ırkçı ülkelerin işçi sınıfinın bilinçlenmeye başlaması, tekniğin evrimleş-
mesi, işte bütün bunlar son]nun görünümünü temelden değiştiriyor. Artık bu yeni ırkçı-
lığın dayanakları kültürel düzlemde bulunup ortaya çıkarılmak zorunda. Fanon, sömür-
ge rejimlerinin kurulmasının, yerli kültürün hemen yok olmasına yol açmadığını, tarih-
sel araştırmalann gösterdiğini belirtiyor. Gözlemler; sömürgeci rejimlerin a]tında kalan
yerli kültürlerin, tamamen yok olduğuna değil, yavaş yavaş can çekiştiğine tanıklık edi-
yor. İşgale uğramış ülkelerin yerli kültürleri, içine kapanıyor adeta mumyalaşıyor. İşte
bu noktada Fanon anlamlı bir tespine bulunuyor:

"Kültürel mumyalaşma kendiyle birlikte bircysel düşünmenin mumyalaşmasını getiriyor"
(Fanon, 1972, 188).

Fanon'un bir diğer önemli tespiti de biyolojik açıklama kalıplarıyla kendini göste-
ren vülger ırkçılığın, insanın kol emeğinin kabaca ve acımasızca sömürüldüğü döneme
uy gun olduğu. Ama üretim araçlarının giderek mükemmeleşmesi, insanın sömürülme-
sinin teknikle perdelenmesine neden oluyor. Üretim araçlarındaki bu mükemmelleşme.
rkçılık biçiminin de değişmesini getiriyor. Soruna böyle bakmak ırkçılığın zehirini, dü-

şüncedeki bir evrimle kaybetmediğini de söylemektir. Kuşkusuz söz konusu gelişmeler
ırkçı olan kişinin de kendini daha iyi saklaması sonucunu doğuruyor. Öyle ki neredey-
se ırkçılığın artık insanlık tarihinden silindiğini söyleyecek bir görünüm ortaya çıkıyor.
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Ancak Fanon vurgulu bir şekilde bu durumun, sömürü biçimindeki evrimleşmenin, de-

ğişimin bir sonucu olduğunu söylüyor.
Meils'ın da işaret ettiği üzere Fanon'un yoğunlaştığı alanlardan biri de sömürgeci-

liğin sömürülenler üzerindeki etkilerini araştırmak. Sömürgeci yönetimlere karşı veri-

len başarılı ulusal savaşların, ulusal gelişim üzerindeki etkileri Fanon'un ilgi alanında-

dır. Fanon, bir dizi ırkçılık yorumu yapmanm yanı slra üç gözlernde bulunuyor:

l) ırkçıhk, durağan bir fenomen değildir, zamaı içinde kendini yenileme, yeniden

biçim kazanma özelliğine sahiptir.

2) ilk haliyle biyolojik olarak belirlenmiş ırkçıhk, sömürgecilik dönemine özgüdür.

3) ırkçılık sömürgeci yönetimlerin merkezi unsurudur, sömürgecilerin amacına uy-

gun olarak, çeşitli mekanizmalarla sömürgeleştirilen halkların nesne haline getirilmesi-

ni sağlar.

Fanon'a göre köken itibariyle biyolojik belirlenmiş ırkçılık atık yerini kültürel ırk-

çılığa bırakmıştır. Kültürel ırkçılık ise bireyleri değil, "belirli bir varoluş biçimi"ni he-

def almaktadu. Irkçıhk belli bir halkın sistematik baskı altında tutulması bütünü içinde,

bütünün bir parçası olan elementtir. Dolayısıyla ırkçılık, bir ulusal coğrafyanın fethedil-

mesinde ve ora halkının baskr altında tutulmasında sömürgeci politikaların entegre te-

mel unsurudur.
Öte yandan Miles, ikinci savaştan sonra İngiltere'ye yaşanan göçün ve göçmenle-

rin doğal artlşlnln (doğum yoluyla) yeni bir politik tartışmaya yol açtığına dikkat çeki-
yor. 7O'li yıllarda başlayan bu tartışmada, "insansal öz" açısından aynı olanların, kendi

aralarında yaşamasl gerektiği anlatılıyor. Yine bu yaklaşımla göçmenlerin, göÇ ettikle-

ri ülkeye değil ama doğal vatanlrrnna uygun oldukları söyleniyor. Böyle olmadığı süre-

ce de cemaate ait olduğu kabul edilmeyenlerin, dışlanması ve aşağılanması doğal bir ol-

gu olarak görülüyor. Dikkat edilirse bu düşüncede bir ırklar hiyerarşisine gönderme ya-

pılmıyor. Dahası böyle bir hiyerarşiden söz etmek hoşgörülecek değil, eleştirilecek bir

durum olarak görülüyor. İşte ırkçılık diskursunun kazandığı bu boyut, Barker tarafindan

"yeni ırkçılık" olarak adlandırıhyor. Barker, "yeni ırkçılığı" öz olarak şöyle anlatıyor:

Bu olgu 1974 seçim yenilgisinden sonra devreye sokulan. İngiliz tutucu partilerinin sı-

rursız ideolojik revizyonlanndan biridir. Bu ideolojik revizyonda göçmenler olgusu

üzerinde bir yoğunlaşma söz konusudur, göçmenlerle birlikte, İngiliz kültürünün ho-

mojen yapısını kaybettiği ve kültürün parçalanmaya uğradığı ileri sürülür. Bu süreÇ, aY-

nı zamanda İngiliz ulusunun kültürünün devam etmesinin ve gelişmesinin boğulduğu

bir olgu olarak görülür. Bunlann yanı sıra Barker "ırk"ların aşağılık ya da ari oluŞu üze-

rine kurulmuş kuramların geçmişin bir mitosu olduğunu da olumluyor. Daha sonraki

araştırmalar da "yeni ırkçılığı" sorgularken, tutucu partilerin ideolojik yeniden yaPıla-

nışı üzerinde yoğunlaşılıyor ve kapitalizmin krizi tartışmaya eklemleniyor.

Yeni ırkçıhk tartışmasınr böyle bir arka plana oturttuktan sonra Balibar'ın görüŞle-

rine değinmek gerekiyor. Kuşkusuz yeni ırkçılık kavramının günümüzde sıklıkla duyu-
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luyor olmasında Balibar'ın yoğun katkısı var. Balibar, yeni ırkçılıktan söz etmenin an-
lamlı bir yaklaşım olup olmadığını sorarak başlıyor. Bu soruyu solTnaya zorlayan şey,
biçimi ülkeden ülkeye biraz değişen ama buna karşın uluslarüstü bir olgu olduğu görü-
len güncel olaylardır. Balibar, ırkçılık ideolojisindeki söz konusu değişimi iki soru ek-
seninde sorgulamaya yöneliyor:

l) ırkçı hareket ve politikaların, bir kriz konjonktürüyle ya da başka nedenlerle
açıklanabilecek tarihsel bir buhranına mı tanık oluyoruz?

2) Temaları ve toplumsal anlatımlanyla önceki "modellere" indirgenemeyecek ye-
ni bir ırkçılık mı, yoksa basit bir uyum sağlama taktiği mi söz konusu?

Balibar, temel olarak ikinci soru üzerinde duruyor ve ekliyor: En azından Fransa
için söz konusu olan bir "yeni ırkçıhk" varsayımı, temelde dışlama politikalannı antro-
poloji ve tarih felsefesi terimleriyle meşrulaştırmaya yönelik kurumların ve söylemle-
rin içerden bir eleştirisiyle biçimlendirilıniştir. Balibar'a göre yeni ırkçılık tartışmasın-
daki zorluk, rkçılık olgusunun tanınması, tespit edilmesi değildir. Yeni ırkçılığın tespit
edilebilmesi için, pratiğin yol açtığı inkarların aldatıcı etkisinden sakınılırsa, yine prati-

ğin kendisi yeterince güvenli bir ölçüttür. Ama sorun daha çok görece yeni olan bir di-
lin, yeni bir eklemlenmenin ifade biçimi olduğunu bilmektir. Balibar, göç kategorisinin
ırk kavramını ikame edici ve "sınıf bilincini" parçalayıcı etken olarak ipuçları verdiği-
ni ekJiyor. Bu noktada çözümleme, ırk kavramının ya da onun herhangi bir türevinin
kendini kamufle etme operasyonuyla ilgili değil. Göçmen toplulukları uzun zamandan
beri ırkçı saldınlara hedef olmakta. Balibar, iki savaş arasındaki kriz döneminde de "pis
yabancılara" karşı sürdürülen kampanyalara tanık olunduğunu hatrlatıyor. Ancak asıl
soru geçmişte, o dönemde biyolojik gösterenin, başkasına duyulan nefret ve korkunun
simgeleri için dayanak noktası olarak, yerini neden kesin bir biçimde sosyolojik göste-
rene bırakmadığıdır. Buna iki olguya dikkat çekerek açıklık getirmek mümkündür; İlk
olarak Avrupalı göç kavrayışıyla, sömürgeci deneyimlerin arasında süregelen kurumsal
ve ideolojik kopukluğun varlığı. İkinci olaraksa, dünya ölçeğinde devletler, halklar ve
kültürler arasında yeni bir eklemlenme modelinin noksan olması. Balibar ırkçılıkta sos-
yoloİik gösterenin öne çftmasını sağlayan bu iki nedenin birbirine bağlı olduğunu da
ekliyor. Bunların ardı sıra Balibar,

"yeni ırkçılık sömürgecilikten kurtuluş çağına, eski sömürgelerlc eski anavatanlar arasın_

daki nüfus hareketlerinin tcrsine çevrilişine ilişkin bir ırkçılıktır. Aynı zamanda insanlığın

tek bir poliıik alan içinde parçalanışı çağına ait bir ırkçılıktır" (Balibar, |989,313)

tespitini yapıyor. Göçmenlik olgusunun karmaşık yaplsınl temel alan bu ırkçılft, ideolojik
olarak Anglosakson ülkelerinde geliştirilmiştir. Baskrn temanın biyolojik soyaçekimin de-

ğil ama kültürel fark]ılıklann aşılamazlığı olduğu tezi :J,zet',ne oturtulan "yeni ırkçılık" -ırk-
sız ukçılık- çerçevesine yerleşiyor. Balibar'a göre artık "yeni ukçı" ideologlar soyaçekim
mistikleri değil, "gerçekçi" sosyal psikoloji teknisyenleridir. Balibar, ilk bakışta kimi insan
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gruplannın bir diğerine üstünlüğünü savunmayan bu yeni tarzın, Taguieff'in yaptığı gibi

"farkçı ırkçılık" (differentialistischer Rassismus) olarak adlandınlabileceğini de ekliyor.

Kuşkusuz bu değişimin siyasal sonuçları söz konusudur: Bu siyasal sonuçlardan ŞaŞffilcı

olanı geleneksel ırkçıhk karşıtlarının argümanlarının tersyüz olması düası kendine karŞı

dönmesidir. Balibar bu gelişimin, Taguieff tarafından "farkçı rkçılığın misilleme etkisi"

diye adlandlnldığını hatırlatıyor. "Farklı ırkçılığın misilleme etkisi" tanımlamasının son

derece verimli bir belirleme olduğunu Balibar'la birlikte olumlayıp, bunu daha iyi göremek

için Levi-Strauss'un ilgili görüşleri için uzunca bir parentez açıyorum.

Levi-Strauss'ta Irk ve Kültür

Bu noktada çarpıcı olduğu kadar da trajik olan Claude Levi-Strauss örneğidir. An-

cak Levi-Strauss'un görüşlerinin vardığı trajik sonuca değinmeclen önce yeni ırkÇılık

tartışması açısından önem taşıyan görüşlerine sınırlı da olsa değinmekte yarar var: Le-

vi-Strauss biyolojik aniamcla ırkların olmadığını düşünüyor. Ama ırkçılığa karşı yazar-

ken var sayılan farklı "ırkların" dünya uygarlığının oluşmasına ortak katkılarını anlat-

maya girişiyor. Levi-Strauss, Gobineau'yu düşünerek,

"Antropolojinin ilk günahı salt biyolojik olan ırk kavraını (bu sınırlı alanda bile ncsnellik

iddiasında bulunabilcn söz konrısu kavrama karşı modem genetiğin itİrazını göz önüne al-

ınak gerekir) ilk kültürlerin sosyolojik ve psikolojik oluşuınlarını birbİrine karıştırmakta

yatar" (LeviStrauss, 1 994,20).

tespitini yapıyor. Gobineau'nun bu "günahı" işlemesi, bu yanılgısı yine onun tüm sö-

mürü ve ayrımcılık yöntemlerinin meşrulaşması sonucunu dağuracak olan bİr düŞünce

çemberinin içine sıkışıp kalmasını getiriyor. Levi-Strauss, "ırklarının" uygarlığa katkı-

larından söz açmanın; Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın ya da Amerika'nın kültürel

katkılarının, birbirinden farklı insan gruplarının buralara yerleşmiş olmalarından kay-

naklanan bir özgünlük olarak ele alınamayacağını düşünüyor. Levi-Strauss'a göre kuŞ-

ku yok ki söz konusu yerlerde özgün kültürler oluşmuştur, ama bu özgün kültürleri ya-

ratan oralarda yaşayan insanların fizyolojik ya da anatomİk yapılarından kaynaklanan

özellikleri değildir. Bu kültür farklılıkları sosyolojik, tarihsel ve coğrafİ koşullardan

kaynaklanır. Yine Levi-Strauss'a göre insanlar arasındaki zihinsel, estetik Ve Sosyolo-

jik çeşitlilik, insan topluluklarının biyolojik planda gözlenebilecek bazı yönleri arasın-

daki herhangi bir değişikliğe, bir neden sonuç ilişkisiyle bağlı değildir.

"Birinci çeşitlilik (zihinsel, estetik, sosyolojik) ikinciye (biyolojik) ancak ayrı bir düzlem_

de koşuttur. İlk olarak, bu çeşitlilik ayrı bir büyüklük sisteminde yer alır. Kültürlerin sayı-

sı ırkıara oranla çok daha fazladır. ... Aynı ırktan insanların yoğurduğu iki kültür, ırk ola-

rak birbirinden uzak iki topluluğun kültürleriylc aynı oranda, hatta daha da farklı olabilir"
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(Levi-Strauss, 1994, 20).

Levi-Strauss'un ikinci tespiti de temel anlamda ırkların yeryüzündeki dağılımları ve tarih_

sel kökenlerini sergileyen ırklar arası çeşitliliğin tersine kültürler arası çeşitliliğin ortaya

daha fazla sorun çıkardığıdır. Levi-Strauss öncelikli olarak külrürel çeşitliliğin nerden kay-
naklandığını sorgulamak gerekıiğini düşünüyor. Ona göre sokaktaki adam, "eğer ırkJar

arasında doğuştan yctenek farkları yoksa beyazların diğer insan topluluklarını çok geride

bırakan uygarlıkları nasıl açıklanabilir" sorusuna cevap beklemektedir. Bu soru cevapla-
namadığı sürece, biyolojik özelliklerin zihinscl ve ahlaki bir anlam da taşıdığı düşüncesi-
nin değişmesini beklemek ycrinde bir tutum değildir. Bu düşünceyle Levi-Strauss şu so-

nuCa Varlyor: "Dolayıslyla. külliiı ]crin eşitsizliği -ya da çeşitliliği_ sorununa eğilmeden, ır_

lıarın eşitsizliği sorununun olumsuzlamayla çözüldüğü ileri sürülemez; çünkü bu iki eşit-

sizlik halkın kafasında yanlış bir şekilde birbirinc sıkıca bağlanınıştır" (Levi-Strauss,

1994,2|).

Bu yaklaşımın ardı sıra Levi-Strauss kültürlerin çeşitliliğini irdelemeye geçiyor.
Kültürlerin farklılaşmasının araştlrılması, kültürlerin bir dökümünün de yapılmasını ge-
rekli kılar. İşte bu nokta güçlüklerin de ortaya çıktığı noktadr, çünkü kültürler kendi ara-
lannda aynı biçimde ve aynı düzeyde farklılaşmazlar. Levi-Strauss günümüzdekiler ve
geçmişte kalanlarla insan kültürlerinin asla öğrenemeyeceğimiz kadar zengin bir büyük-
lük sergilediğini tespit ediyor ve soruyor, "farklı kültürler sözünden ne anlaşılmalıdr?"
Burada dikkat edilecek olan bazı kültürlerin farkh görünümler vermesidir. Ama aynı
kökten gelen kültürlerin, gelişimleri boyunca hiçbir döneminde ilişkisi olmamış toplum-
ların gösterdiği farklıhklardan daha değişik farklılıklar sergilediği açıktır. Levi-Stra-
uss'un bu konudaki örneği Peru İnkalan'nın eski krallığıyla, Afrika'daki Dahomey'in
eski krallığı arasındaki farklılaşmayla, ABD ile İngiltere arasındaki farklılaşmaların kar-

Şılaştırılmasıdır. Bunun yanı sıra bir başka olgu da birbiriyle sonradan yakın ilişkiye gi-
ren ancak söz konusu aşamaya değişik yollardan gelen toplumlann aynı uygarhk görün-
tüsünü sunmalarıdır. Toplumlar içlerinde karşıt yönde çalışan ama bu uğraşıyı eş zaman-
lı veren güçlere sahiptir. Levi-Strauss'un bununla söylemek istediği; bir toplum içinde
yerel özelliklerin korunmasrna ve hatta bu özelliklerin daha da belirginleştirilmesine uğ-
raşan güçlerin yanısıra toplumun bir başka toplumla birliği ve kaynaşması için çaba haı-
cayan güçlerin yan yana bulunmasıdır. Bu kez çarpıcı örnek dilden geliyor:

"Aynı kökcnden gelen diller birbirine bağlı olarak değişnıe eğiliıni gösterirkcn (Rusça.

Fraıısızca, İngilizce gibi), komşu topraklarda konuşulan dcğişik kökenli dillcrle de ortak
özelliklcr geliştirirler: Örneğin Rusça, dolaysız komşuluk alanında konuşulan Türk ve Fin-
Uygur dillerinc cn azındıın bazı sescil hatlar bakııııından yakınlaşır-ıak uğruna, diğcr slav
dillcrinden belli bir ölçüde f'arklılaşmıştır" (Levi_Sırauss, 199 4,23).

Çeşitlilik sorununu yalnzcakarşılıklı ilişkiler içindeki kültürlerle sınırlamayan Le-
vi-Strauss, bir toplumun kendi sıııır]arı içinde de külttirel çeşitlilik geliştirebileceğiı-ıi
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ekliyor. Buradan çıkacak sonuç kültürlerin çeşitliliği kavramının durağan bir kavram

olarak ele ahnmadığıdır. İnsan toplulukları arasındaki coğrafi uzaklık ve içinde yaşanı-

lan ortamın kendine özgü özellikleri farklı kültürlerin oluşmasını sağlar. Ama bu der-

nek değildir ki farklı kültürler toplumların birbirinden tam bir soyutlanmasıyla oluşur.

Aksine Levi-Strauss toplumların hiçbir zaman diğer toplumlardan soyutlanmış bir şe-
kilde yaşamadıklarını vurguluyor. (Burada Tasmanyalılar örneği belirli bir süre ilişki-
siz kalmaları açısından ayrıksı bir örnektir.) Levi-Strauss'un asıl önemli tespiti bu vur-
guyu takip ediyor.

"kültürlerin çeşitliliği insan topluluklarlnın birbirinden yalıtılmasından çok, onlaıı birleş-

tiren ilişkilere bağlıdır" (Levi-Strauss, 1994,24).

Levi-Strauss'un önemli bir başka tespiti de kültürlerin zenginliğinin ve özgünlüğü-

nün tanınmasının, söz konusu kültürlerin Batı uygarlığının gerisinde kalmış birer kop-
yalar olduğu düşüncesini zora soktuğudur. Bunu söylemek (Amerika ayrıksı olmak ko-

şuluyla) bütün toplumların yaklaşık olarak aynı büyüklükte bir geçmişi olduğunu sa-

vunmaktır. Böylece "tarihi olmayan toplumlar" ifadesinin de aslında "tarihi bilinmeyan

toplumlar" şeklinde düzeltilmesi gerektiği ortaya çıkar. Yine Levi-Strauss'a göre ger-

çekte çocuk halklar yoktur, çocukluğun ve ergenliğin günlüğünü tutmamış olanlar da

dahil olmak üzere bütün halklar yetişkindir. Uygarlığın günümüzdeki düzeyine çok de-

ğişik insan topluluklarının ortak katkısı vardır. Gelinen noktaya, sanayi toplumuna ba-

karak bir halkın ya da bir "ırkın" üstünlüğü de öne sürülemez. Çünkü uygarlık tarihin-

de teknolojik altüst oluşlar oldukça geniş bir alanda, son derece ücra bölgelerde aynı za-

manda ortaya çıkar. Levi-Strauss örnek olarak neolitik devrimi alıyor. Söz konusu dev-

rim iki bin yıl önce Ege havzası, Mısır, Yakın Doğu, İndus Vadisi ve Çin'de aynı anda

başhyor. Neolitik devrimin Amerika'da da Eski Dünya ile yaklaşık aynı tarihlerde baş-

ladığı radyoaktif karbonun tarihlemede kullanılmasıyla ileri sürülüyor. Neolitik devri-

min kimi yerlerde birkaç yüzyıllık bir öncelik de göstermiş olması söz konusu olabilir.
Ama bu öncelik bir önem taşlmaz,

"çünkü özcllik]e aynı... tcknolojik altüst oluşların soır dcrece geniş alanlarda ve yinc son

derece ucra bölgclcrde aynı zamanda ortaya çıklşları, öncelik sorununun bir ırkın veya bir

kültürün dehasına dcğil, İnsanın bilincinin dışında yer alacak kadar genelolan koşullara

dayandığını gösteriyor" (Lcvi-Strauss, l994, 51).

Levi-Strauss sirnayi clevrimini de aynı yaklaşımla ele alıyor. Sanayi devrimi Batı Av-
rupa'da doğuyor, sonar ABD'de ve heıncn sonra da Japonya'da ortaya çıkıyor. Düa son-

ra Rusya'da kendini gijsteren sanayi gelişim. yann da bir başka yerde kendini gösterecek.

Bu yaklaşımla L,evi-Strauss, sanayi devriıniı,ıiır Batı ya da Kuzey Avrupa'da ortaya çıkma-
saydı, yeryüziirıürı herhangi bir köşesınde bir gün kendiı-ıİ göstereceğini savunuyor. Ve sa-

nayi devrimi yeryüzünün her tarafına yayılmııJ< durumundaysa (ki l-evi-Str.russ'a göre bü-
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yük ihtimalle böyle olacak) değişik kültürler bu sürece kendi özgün katkılannı sunacaktrr.
Dünya tamamen sanayi toplumuna dönüştüğünde, binyıllar sonra yaşayacak tarihçiler açı-
sından, sanayi devriminin ilk nerede başladığı çok da can alıcı bir soru olmayacaktır...

Levi-Strauss'un yeni ırkçılık tartışmasl açısından çok daha çarpıcı yaklaşımı, bir
kültürü bir diğer kültürden üstün saymayı saçmahk olarak görmesidir. Levi-Strauss,
kültürlerin eşitliğini savunurken, "birikimsel tarih" biçimlerini gerçekleştirmeyi başar-
mış kültürlere dikkat çekiyor.

"tsu uç biçimler, hiçbir zaman lek başına kalıı-ıış küllürlcrin değil, tersine karşılıklı işlcyiş-
lerini isteyerek ya da istemeden birleştiren... koalisyonları çcşitli şekillerde (göçler, kar-

şılıklı ödünç almalar, ticari alışverişler, savaşlar) gerçekleştiren kültürler olmuştur. Ve iş-
tc tam da bu ncıktada, bir kültürü cliğerindcn üstün saymaırın saçmalığına değiniyoruz"
(Levi-Strauss, |994.54).

Levi-Strauss hiçbir kültürün tek başına olmadığını, kültürlerin sürekli işbirliği için-
de olduğunu bir kez daha vurguluyor. Bu özellik, kültürlerin "birikimsel diziler" kura-
bilmesini sağlayan nedendir. Bu yaklaşım kendi kendine ve kendiliğinden birikimselo-
lan bir toplumun olmadığını da söylemektir. Birikimsel tarih birbirinden farklılık gös-
teren insan gruplarının ya da kültürlerin bir ürünü değildir.

"Birikimsel tarih, kültürlerin birlikte olma biçimleri'nden başka bir şcyolmayan, bir tür va-

roluş özelliklerini gösterir" (Levi-Strauss, 1994, 56).

Kültürel sıçramanın, ancak birbiriyle ilişki içindeki toplumlar tarafindan yapılabil_
diğini döne döne ve vurgulu bir şekilde anlatan Levi-Strauss, bir toplumu yıkıp geçen
ve doğasını bütünüyle gerçekleştirmesini engeleyen tek belanın, o toplumun yalnız kal-
ması olduğunu belirtiyor. Bu durumda dünya uygarlığı da her biri kendi özgünlüğünü
koruyan kültürlerin dünya ölçeğinde bir koalisyonundan başka bir şey olmayacaktır.
Levi-Strauss'a göre dünya kültürel tek biçimciliğin tehditi altındadır ve kültürlerin çe-
şitliliği korunmalıdır. Ama bu amaca varmak, yerel gelenekleri korumak ve artık ta-
mamlanıp son bulan zamanlaıa yeniden hayat vermekle o lmayacaktır.

"Kurtarılması gereken çeşiılilik olgusudur, yoksa hcr tarihsel dönemin ona verdiği ve hiç-

birinin kendisiniı-ı öıesine geçcmcdiği tarihscl içcrik değil. Dolayısıyla (...) sizli kalmış po-

tansiyelleri yüreklendirmek. tarihin saklı tutuğu tüın bir arada yaşama eğilimlerini dürtük-
lcmek ve ayrıca alışılagelmiş şcyler sunmasl kaçınılmaz olan bütün bu toplumsal ifade bi_

çimlcrini saşırmaksızıı-ı, tiksinmeksizin. karşı çıkmaksızın karşılamaya hazır olmak gerck-

mektedir" (Levi-Strauss, 1994, 63).
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