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KURESEL MilYEREL Mi:
NELER OLUYOR BizE ?
Korkut TUNA'

TopJumsaJ slireyJerde ya~anan donlim noktalan, toplumlarm
yeni durumlar fikri ayldan bazl izah araYI~lannI da beraberinde
getirir. Kar~t1a~t1an yeni durumda neJer olup bittiginin bir biyimde aylklanmasl,
gonGllli ya da zorunlu olarak katIiman slireyler ve iyinde yer alman ili~kilerin
gereklerini, halta gerekyelerini hazlrJama ihtiyacml ortaya Ylkanr.
kar~t1a~tlklan

Sosyoloji boyJe slkl~lk donemlerin ve durumlann biJimsel izahml
yapmada, toplumsal sUrey[ere bir an[am ytiklemede veya kazandlrmada ve
bun[ar iyin gerekli kavramla~tIrmalan yapmada onde gelen bilimlerden birisidir.
Gerek gtincelle olan yakm i[i~kisi gerekse taiihl/top[umsal stireyleri
gozden kaylrmama ve aylklama gayreti; smlrh omtirleri de olsa, geyerli
olan/sayIian izahlan tiretip kullamma ayan, i~ler tIkandlgmda yeni izahlann,
yeni kavram ve ele ah~lann pe~inde seyirten bir yaba iyindedir sosyoloji.
Bu yaba iyinde kar~Iia~t1an belli aymazlar, iyinden ylktlamaz durumlan
aylklama gliyltikleri kar~lsmda teklif edilen ele ah~ veya yakla~lm biyimleri,
bunlann olaylar ve stireyler arasmda kurduklan baglantIlar ve sonuyta ortaya
atIian gorU~ler, bazl durumlarda tahmin edilenden fazla geyerlilik ve
uygulamalkullanma alam bulurlar.
Artlk yozUm aranan belli sorunlar kar~lsmda belli donemlerde ortaya
atIhp da bir yerden sonra her ~eyi ve her mese[eyi aylklamaya aday olan
sosyolojinin kuramlan iJe kar~1 kar~lyaYlz demektir. Her meseleye yakla~lmda
bu teklif edilmi~ veya i~ gorecegine kesin inamlml~ yeni ele ah~ tarzmm pek
moda olan kavramlan olmadan i~e ba~lanamaz.
Adeta tescilli bir marka gibi her ctimleye onlarla ba~lamr. 0 kavramlann
kullamlmadlgl herhangi bir aylklamaya ele alman mesele ile alakasl
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yokmu~yasma

bakthr. Ak~am yattp sabah bu kavramlarla uyanarak I;eryekligi
ve bilimsellik diinyalannt bu kavramlara, buna bagh ele alt~ biyimlerine
baglayanlar, i~in iyine kendi tlirettiklerini de katarak yeryeveyi geni~letir. Arttk
tiimiiyle kavramlar diinyasmda i~ goriilmektedir.
Belli bir toplumsal sorunun yeryevesi iyinde ortaya attlan veya teklif
edilen aylklama biyimleri ba~ka toplumsal yevrelerde de yankl ve taraftar
bulurlar. Bu ayldan ele altndlgl zaman bizde de toplumsal slireylerimizde
kar~tla~tlan donemeyler, her ~ey iyi giderken ortaya ylklVeren tlkamkhklar veya
daha dogru bir deyimle beliren/kar~1 kar~lya kalman/ortaya ylkan/hedeflenen
veya olmasl gereken 'degi~me'nin aylklanmasl ihtiyacI, kar~tla~tlan sorunlann
donemine ve zamanma gore sosyolojiye ve onun onde gelen isimlerine onemli
gorevler ylikler:. kar~tla~tlan durumun izahl ve bu yolda ortaya attlan yoziim
biyiminin geyerliliginin ve dogrulugunun bilimsel olarak, yani mevcut sosyoloji
kuramlarma uygunlugu aramr.
Sosyoloji tarihimizi bu ayldan inceledigimizde sadece onde gelen
isimlerde degil, klYlda ko~ede kalml~ bir yok isim ve ele aldlklan konularda da
bu yaba kendisini aylkya belli eder. Yazdlklannm kelimeleri saytlsa esas
meseleyi aylklayacak, ele aldlklan toplumsal geryekligi tammlayacak
terimlerden yok, aylklaYlclltgma inamldlgl iyin sanki sihirli bir anlam yiiklenen
ve belli bir kurama baghhgl yansltan kavramlarm daha yok tekrar edildigi
goriiliir.
Daha yok Batl ile siirdtirdtigtimtiz ili~kilerde ve bu stireyte kar~tla~tlglmlz
sorunlarda; ozellikle Osmanh'mn son donemleri ve Cumhuriyetin ilk Yillarmda,
mevcut durumun, ili~kilerin ve bun a bagh olarak yapllmasl gereken i~lerin izahl
ve bir yerde bu yaptlacaklann kaymtlmazhglmn ispatma yonelik yabalarla slkya
kar~tla~tr1z.

Osmanhnm son donemlerinde Batl kar~lsmdaki tavnmlzda ve
ili~kilerimizde ortaya ylkan degi~melerin, iyine dli~tilen durumlar ve bununla
ilgili olarak kar~lla~tlan slkmtJlann izahl, Ulemadan alman gorU~lerle a~llmak
istenmi~tir.

Cumhuriyetin ilk ytllannda ise gelinen noktanm aylklanmasl belki de
savunulmasl .'geli~tirilen tarih tezleri sayesinde mUmktin olmu~tur. Her iki
donemde de Batt ile siirdlirmek zorunda kaldlglmlz ili~kiler geryegi ise
hepimizin yok iyi bildigi ve yok okunup yaztlan Kliltlir ve Medeniyet meselesi
ile 90zU1mek istenmi~tir. Burada Dogu ve Batt farkhhgl ve siyaseten
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BatIlIla~maYI/BatICIla~maYI

tercih

etmi~

OlmamIZm ortaya koydugu sorunlar s6z

konusudur.
Burada toplum olarak sadece ili~kilerimizde degil, aym zamanda
bilincimizde yer eden temel bir farkhhgm telif edilmesi, birle~tirilmesi meselesi
ortaya S:IkmaktadIr. KUltUr ve Medeniyet kavramlan, is:inde yer aldIgImIz sUrece
bagh olarak bir yanda degi~meyi', diger yanda ise eskisi gibi sUrUp gitmeyi"
amas:laYIp, TUrks:iilUgUn hedeflerinden biri olarak hem BatIhla~maYI
saglayacak, hem de kUIWrUmUzUn ana payandasI, kaynagI olarak tammlanan
TUrklUgUmUzU ve sonuyta kimligimizi kaybetmeyecektik.
Bu, kar~Ila~tIgImIz degi~me ve ortaya koydugu gUylUkler ayIsmdan iyi
bir ylkI~ yoluydu ve bu S:IkI~ yolunu Ziya G6kalp'e bor~luyduk. Bu ~6zlim (ya
da teklifi) uzun zaman ges:erliligini korudu. BatI ile stirdtirdUgtimtiz ili~kilere
bagh olarak siyaset as:Ismdan yapIp etmelerimize yon verdi. i~imize gelenler
yerine gore KUlWrtimliztin yerine gore de Medeniyetin geregi olarak ele almd!.
Bu sayede Islanmadan suya, terlemeden hamama girmenin yolunu bulmu~tuk
sanki.
Bu dogrultuda KtilWr ve Medeniyet kavramlanm bir arada ya da ayn ayn
ele aldIgImIz dizi dizi yazI yazdIk. Bu ~ekilde kliltUr ve medeniyetin ayn
olduguna da kesin karar vermi~tik. Kar~Ila~tIgImIz durumlann kUltUrlimUze
halel getirip getirmedigini, yine bu kavramlara atfettigimiz anlamlar
s:ers:evesinde degerlendirdik.
bu yaziianiarm ve is:eriginde yer alan tartI~Inalann,
hesapla~malann altmda BatI ile slirdUrmek zorunda oldugumuzlkaldIgImIz
ili~kilerimizin varhgI ve tayin edici baskIsI yard!. Ges:en uzun sUre iyinde yer
yer altta yatan, ya da esas tayin edici faktOrier unutularak zaman ve mekandan
kopmu~ bir 'kUltUr edebiyatI' dogmadI degil, ama neticede yazIlanlar, bu tUr
yaziiar is:in ges:erli olan is:kin nedenlere uygun dU~tUgU, altta yatan hedeflere
hizmet ettigi is:in pek fazla bir sorun yoktu.
BUWn

BatIlIla~ma siyaseti onemli degi~meleri ~art ko~uyor, kas:mIlmaz
saY'Yordu. Bunlarm bUyUk bir kIsmIm 6zellikle tist yapI ile ilgili olanlan bUyUk
bir iytenlik ve inanmI~hkla yerine getirmeye gayret ettik. Bazen olup bitenler,
gers:ekle~tirdiklerimiz kar~Ismda tUylerimiz diken diken olmadI degil; ama,
kUltUrUmUz dimdik ayaktaydI, biz; koruyordu, koruyacaktI da.

Batllll~maYI,

batdl gibi olmayl

Dogulu ve Osmanll olarak fit yoksa TUrk olarak rnl?
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Ama son Ylllarda i~in boyle olmadlgl anla~llmaya ba~landl. Batlhla~ma
sadece bize bagh siyasl bir irade ye sadece bizim onceliklerine karar yererek
yurutecegimiz bir sureI' degildi artlk. Topyekun Batdlla~amazsak bile Batlcl
kadrolara sahip olmak ye i~ili1i~kileri onlarla yiirUtmek de kiifi degildi.
Muhataplanmlzm da bu konuda talepleri yardl. Bu i~in bu kadan, yani
yapllanlar yeterli goriilmiiyordu. Her defasmdan daha I'ok I'aba, daha I'ok
degi~im gerekli idi.
KUreselle~me

denilen ~ey ortaya I'lkmasa idi, i~ler bir muddet daha boyle
gidebilirdi. Ama kUreselle~menin ortaya 'koydugu soylem ba~ka sUrel'lerin de
gerekliligini ileri sUrUyor, hatta sUrmekle kahnaYlp ~art ko~uyor, dayallyordu.
Kendimiz yeya bir klsmlmlz heyesli degilsek, hatta bazl toplum kesimleri
olarak bu sUrece kar~1 bile olsak, bunun il'in dl~mda kahp bula~mayacaglmlz bir
degi~im soz konusu degildi artlk. DI~anda kalmak yeya oyle hissetmek de
mUmkUn degildi. Dstelik dl~anda kalmamlZln bir gerekl'esi olarak bu
batJhl~ma i~inibelli kadrolarm, belli insanlarm Batlclhgma baglamak, ondan
yana olmalan ile al'lklamak, Batllt1a~maYI/BatJclla~maYI belli kadrolarla
al'lklaYlp, bu i~in topyekUn toplumu baglamadlgml du~Unmek mUmkUn
gozUkmUyor artlk. Madem bat""a~maYI siyaseten tercih ettiniz, Ust yaplsal
degi~iklikleri kendinizce hazlrladmlz, 0 hal de buyurun bu yolda yeni tarifeler
hazlr denmektedir.
Kar~lla~t1glmlz bu durum, olup bitenlerin kar~lsmda, yeni al'lklanmalar,
yeni taYlr takmmalar ye bulUn bunlar il'in yeni on kabuller gerektirmektedir.
Artlk yeni "durum elimizdeki -gel'erliliginden uzun sUre yararlandlgllnlzkayramlarm,:. ele ah~ ye al'lklama tarzlarmm pek i~e yaramadlgl, en azmdan
ku~ku duyul(lugunu ortaya I'lkarml~ bulunmaktadlr.
Degi~me ye degi~tirme surel'leri il'inde bize ait olanlan muhafaza ettigine
gUyendigimiz, degi~me il'inde degi~meden bazl ~eyleri deyam ettirecegine
inandlglmlz kUltUrUmUzUn, bu sUreI' il'inde kendi haline blraklldlgmda,
bekledigimiz i~leyi yerine getiremedigi de gorUlmeye ba~landl.

Yabancl dilde egitimden tutun, toplumsal faaliyetlerimizin i~ine sinen Ye
giderek etkisini arttJran farkh bir hayat tam ye gerekleri/iirUnleri bu kUltUrUn
saf11gma, mill1ligine epey zarar yermi~ goriinmektedir.
Bazllan 19m kUltUr l'erl'eYesinde topladlglmlz bazl toplumsal
ozelliklerimiz ye faaliyetlerimiz, katllmamlz gereken medeniyet alemi il'in zaten
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bize birer engel te~kil etmekte idi ve bunlann inceldigi yerden kopmasl
kaytntlmazdl. Degi~im normaldi ve yapllacak bir ~ey yoktu.
Bazllanmlz iyin ise, ne oldugunu tam kestiremedigimiz kiireselle~me
gayyasmda bogulmamak iyin ba~ta kiiltilriimliz olmak iizere her tUrlU
birikimimiz ve toplumsa[ ey[emimiz[e yarattlglmlz degerlere ve iiriin[erine
sahip ylkmalt idik.
Mevcut TUrk siyasetine, bu siyasetin ey[em tarzma ve donamm[anna
kar~1 iyeriden ve dl~andan ba~[attlan ka[dlrma veya en azmdan degi~tirme atagl,
zihin[erde bir kasabm tezgahmda yumu~atl[mak isteni[en sert bir etin dovU[mesi
gibi bir o[aYI yagn~tlrmaktadlr. Bu durum Tiirk siyasetinin ve top[umunun, bize
tamttldlgl/an[attldlgl ~ek[inin dl~mdaki bir kiirese][e~me i[e kar~l kar~lya
o[dugunu ya da kiireselle~menin ba~ka bir yUziinii ortaya koymaktadlr.
Bu durum kar~lsll1da ne yapmaltydlk? Ne[er o[uyordu bize? $imdiye
Kadar i[eri sUrdiigiimiiz, dayand,glmlz gerekye[ere, dort elle san[dlglmlz ve
yo[umuzu aydll1[atan aylk[ama[ara ne o[mu~tu? Bun[ar altlk niyin bir i~e
yaramlyordu?
Sosyo[og[anll1lzll1 zamanll1 ko~ullan kar~lstnda sistem[qtirdik[eri
siirey[er, bu dogru[tuda kullam[an kavram[ar ve anlattlklan a~ama[ar, ya~al1l[an
yeni siire, ve getirdigi hlZh ve zorun[u degi~im kar~lsll1da - aym istikametteki
siirey kar~lsll1da o[u~turu[mu~ o[sa[ar dahi- bugUn bir I~e yaramaz
gorlinmektedir. Top[umumuzun her kademesinde kendisini gosteren
dlizen[eme[er, birlqtirilerek kapattlan miidlirlUk[er, ~ube[er kar~lsll1da yaresiz
ka[lI1akta ve e[deki kuramsa[ ma[zeme oniimiizU aydll1[atamamaktadlr.
Geriye donecek o[ursak, Osmanhnll1 son donemleri i[e Cumhuriyet
tarihimiz boyunca Batl i[e slirdUrmek zorunda ka[dlglmlz yeni Wrden i1i~ki[erde
ihtiyaclmlz o[an ve gerek[i farklthgl.sag[ayan, buna[mamlzl on[eyen kUhlir ve
medeniyet aymml ve Ziya Goka[p'lI1 aylk[ama[an acaba bize a~trI bir rahathk
ve ko[ayfrk 011 bah~etmi~ti?
Ne degi~irse degi~sin kli[Wrlimliz bize aitti ve bizimdi. Bu sayede
kendimizi, di[imizi, kim[igimizi koruyabilir, degi~menin kavurucu[ugu ve yok
edici[igi kar~lsll1da ozlimlizli muhafaza edebilirdik an[aYI~1 yanh~ bir
degerlendirmeyi mi iyeriyordu?
Evet bu yak[a~lm ve e[e a[l~ tarz[an bir zaman[ann sorun[an kar~lstnda
geyer[i aylk[ama[ardl ve onem[i bir geryek[ik payll1a sahip olarak top[umsa[
degi~meyi ve bunu gerekli goren siyasl iradeyi destek[emekteydi[er. Bu
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dU~Unceler i~inde kultUr ve medeniyet aylflmllll 0 kadar benimsedik ki bu
aylflmm kaynagllll ve ne i~in ortaya atIlml~ olduklanm pek ara~tlflnadlk. Ama
~imdi kUresellqecegiz, Avrupa Birligi'ne girecegiz diye bir kultUrUn varhgllll
ve bir medeniyetin devamhhgml saglayacak mUesseselerdeki sUreklilik hali,
degi~ik yerlerde, farkh kimseler tarafmdan ama tek bir elden ~lkml~ gibi, tahrip
edilircesine degi~tirilmeye ~ah~Ilmaktadlr.

GUnlimUzde kar~Ila~tIglmlz durumlann anla~Ilmasl i~in onemli bir
tutamak, yeniden degerlendirmelerimiz i~in bir ~lkl~ noktasl olan KUltUr ve
Medeniyet aYlflmma donecek olursak acaba bu aylflm neden icab etti, acaba bu
aylflm hangi toplum sorunlan kar~lsmda 0I1aya atIldl? Bu aYlnmla ne yapIlmak
istenmi~ti? Saglayacagl faydalar ve mevcut sorun kar~lsmda kazandlrdlgl
kolayhklar yUzUnden bunlar Uzerinde pek durulmadl. En azmdan Batl i1e i1gili
meseleler kar~ISll1da, Batl tarafmdan ortaya atIldlgl fark edilebilirdi. Ama bu
aylflm sanki bizim i~in yapIlml~tl ve bize aitti. Belki de Ziya Gokalp'm adl,
aglrhgl bu kanaati sagladl.
Batl sosyolojilerinin meselelerini, bu meseleler kar~lsmda Urettikleri
kavram, ele ah~ ve a,lklama bi~imlerini -herhalde patent Ucreti
istemediklerinden olacak- 0 kadar ,abuk, kolay ve ~ok kullamr olduk ki,
kullandlklarnmzlll bir toplumsal baglantlsl, tarihl bir alt yaplsl, dayanagl
olabilecegine hi, mi hi~ dikkat etmedik.
Baykan Sezer "Sosyolojinin Ana Ba~hklan" adh kitabmda meseleyi
gUndeme getirir. KliltUr ve Medeniyet aylflmmIll, kullanlmmm esas
gerek~elerini ve listlendigi i~levi gozler onUne serer. BatI sosyolojisinin ortaya
koydugu ve bugUn dahi hi, sorgulallladan kullandlglllllz bir ~ok kavraml da ele
alarak degerlendirdigi bu ,ah~masmda Sezer, bir cUmle ile ozetleyecek olursak,
Batlh sosyologlarca anlatIldlgl ~ekliyle; medeniyetin tek ve benzersiz bir ozellik
olarak ancak BatI'ya ozgU kabul edildigini, ~ayet Batl gibi olmak isteniyorsa,
bunun yollannm ne oldugunun tiim Batl-dl~l toplumlara ogretilmesinin
hedeflendigini, kUltiirlin ise -bana gore- bu yolda harcanan biitiin ~abalara
ragmen Batl gibi olamamanm bir gerek~esi, belki de bir mazereti olarak, Batl
tarafmdan ileri sUrUlmU~ ve slirlilecek nedenlere kaynakhk ettigini a~lk,a ortaya
koyar.
Batmm bu tutumu dlinyanm onlinde kendini hakh ,lkarmak ve toplumsal
donli~iimlerde ornek olarak almacak tek model ve vanlacak hedef olarak kabul
ettirmek, boylece kendisini izleyenlerle arasmda olu~acak kopukluklan hem
engellemek, hem de kendi farkhhgml, ayncahkh yerini muhafaza etmek i,in
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ortaya attlgl bu aylklama biyimi bizim batila~mamlZln, bu yolda yaplp
edeceklerimizin anahtan olamazdl. C;:OnkO bu aymm Batl-dl~1 dOnyaOin BatlYI
ornek almasl ama bir lOrlO Batl gibi olamamasl esasma dayanmaktaydl.
KOreselle~me

soylemleri ve buna bagh olarak ortaya ylkan bakl~ ayilan
oncesi; batila~ma, batlh gibi olmak iyin yapilacaklann listesi (medeniyet) ve bu
listede yer alanlan harfiyen yerinegetirmemize ragmen bir tOrlO Batill
olamaYI~IITI1zm nedeni, (kOllOr, sizin kOllOrOnOz farkll) gerekyesi olmasl, bu
ikili aymmm goz ardl edilen veya idrakimizden kayan asil yaOlOI
gostermektedir.
Boylelikle Batl medeniyetine katilmamlzm sosyoloj ik bir yozOmO olarak
ortaya konan KOllOr ve Medeniyet aymmmm sonuyta sun'i bir aymm oldugu,
kOllOrOn de uluslar arasl ve dOnya yapmda bir boyutu oldugu (yok onceleri
soylenmesine ragmen)' unlltulmamahdlr.
Bu aymma sanlmamlz sonuyta kendi iyine kapah, kendi kendisiyle smlrh
ve anlaml kendisinden menkul bir kUllOr anlaYI~ml ortaya koymu~tu. Boyle bir
kOltOr mOmkOn mOydO? Adeta klillOrOmOzO koruyucu bir yeryeve iyine alml~,
onunla smlriandlrml~tJk. Koruyucu yeryeve iyinde kahp dOnya yapmdaki
meselelerle boy olyO~meyen ve bir yam ile killlOr soylemimize destek olan ve
on dan beslenen TOrkyOIOk ve Milliyetyilik anlaYI~lanmlz da toplum iyi ozel bir
anlam ve i~lev yOklenmi~lerdi. Halbllki toplumlar arasl ili~kilerin arenas I da
milll kOllOr, milliyetyilik ve TOrkyOIOk gibi meselelerin denenecegi, smanacagl
alanlar olmahydl. Halbuki biz, milletler arasl arenada Folklor ekiplerinden ve
Batill tarzda icraYI sanat eyleyen sanatyilanmlzl sergilemekten pek oteye
gidemedik.
Koruyucu yeryeveler kalkmca iy dOnyamlza yonelik, iy yeki~melerimizle
smlril kalan topillmsal tutumlar bir miinada ortada kahverdiler. $imdi ne
yapacaktlk? Kendi aramlzda, kendi ba~lmlza iken bu meselelere bagh
soylemlerimiz i~lerin iyi gittigini gosteriyordu. Ama ~imdi? KOreselle~me
soyleminde toplumlar araSI arenaya sunmadlglllliz kO!tOrOmOz yerel bir unsur
olarak ml kalacakl!? Tlpkl kOllOr ve medeniyet aymmmda oldugu gibi kOresel
yerel aylflml ile "milli kOllOrler = yerellik" mi olacaktJ? Tekrar kendi iyimize
mi kapanacaglz ya da kapatilacaglz?

BakmlZ Kemal Tahir, Notlar! Sallat Edebiyat, 2, 'Dogu Batl
'Soylcnmemi~ Sir SoyJev' klslmlan, Bagiam Yaytnlan 1989.

Ceki~mesi',

'Batl ve

Batlla~ma',
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Yazlmlzm ba~mda belirttigimiz gibi kar~tla~tlan yeni toplumsal sUreylerin
gerekli ktldlgl izahlar, ele all~ ve aylklama biyimleri, Batl'nm ele geyirdigi ve
sUrdUrmeye yalt~ttgl dUnya egemenligi kar~lsmda bu ve benzeri kavramlan
ortaya koyarak, sadece kendileri tarafmdan degil, ba~kalan tarafll1dan da
durumun, istenildigi ~ekilde izah edilmesine yol ayml~tlr.
Bu nedenlerle degi~ik vesileler kar~lsll1da kar~tla~tlglmlz geli~melerde ne
gibi kavramlarni hangi nedenlerle ortaya attldlklanm ve nereden geldiklerine
dikkat ederek kullanmamlzda saYlslz yarar vardlr. <;UnkU artlk gerek toplum
iyinde, gerekse toplumlar arasmda bir ikilige (Dogu-Batt) i~aret eden
kavramlann gUnUmUz kUreselle~me soyleminde yerlerinin ne oldugu veya
olacagl pek bilinmemektedir.
Her ne kadar klireselIe~me tek bir dUnyadan soz etmeye ve bU1ll1 boyle
gostermeye yalt~sa bile, kUreselle~me kar~lsll1daki eski dlinyalann ve
medeniyetlerin, kendilerine, olu~makta olan yeni dUnya dlizeni iyinde bir yer
aradlklan, bunun iyin isti~arede bulunmak ihtiyacl hissettikleri anla~tlmaktadlr.
Medeniyetler meselesine gelince her ne kadar tek bir medeniyet olarak
Batl medeniyeti hedef ve ornek gosterilse/alll1sa dahi istenilen toplumsal
erimeyi saglamadlgl yok bilinen 'Medeniyetler <;atl~masl' ile ortaya konmu~tu.
Bizim giri~imimizle epeyi once istanbul'da geryekle~en toplantmm, ilgili
medeniyetleri bulu~turdugundan soz aytldl. Artlk glinlimUz Batlsmm bir
paryaSml olu~turan Avrupa Birligi ile, eski Dogunun bir paryasml olu~turan
islam Konferansl Te~kilatt, tarihteki ve gUnUmUzdeki ili~kileri aylsmdan, her iki
yanla ili~ki ve i~birligi iyinde bulunan TUrkiye'de bir araya gelirlerken,
medeniyet kavramml tekrar giindeme Ylkardtlar.
Avrupa'nm kendisini tek medeniyet olarak gostermesi, yok eskilere
dayanan batl merkezli aylklamalar, ele alt~lar, kuramlar/kavramlarla ortaya
atllml~tl ve toplumsal slireyleri aylklamada tek kavram olan kUreselle~meye
ragmen farklt medeniyetlerden soz edilmesi hala geyerliligini korumaktadlr.
Medeniyetlerle ilgili son geli~melere ve bununla ilgili tartl~malara isim
babahgl yapan HUNTINGTON i9in mesele ~u ~ekilde aylklanmaktadtr: " ... yeni
dUnyada mUcadelenin esas kaynagl oncelikle ideolojik ve ekonomik olmayacak.
Be~eriyet arasmdaki biiyiik bolUnmeler ve hakim miicadele(nin) kaynagl
kiiltiirel olacak."(Medeniyet/er (:atl$maSl, Vadi Yay., 1995, s.13-14.)
Ustelik kliltiirlerin kendi medeniyet ~evreleri bulunmakta idi.
Toplumlann eylemlerin bir yam ile kliltlirU, bu kUltlir birliklerinin Ise
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medeniyetleri olu~turdugu soz konusu idi. Medeniyetlerin ise kiiltiir gibi kendi
ba~ma ve daha lOok kavramsal boyutu ortaya 91kanlan bir siire9 olmadlgl,
toplumun ve/ya da toplumlar arasl ili~kilerin, ortakla~ahk ifade eden eylemleri
ile lOok yakm ili~kisi oldugu unutulmamahdlr.
Bu durumda meselenin, olu~turulan kuramlar geryevesinde, dl~lmlzdaki
boyutuna donecek olursak Kiiltiir ve Medeniyet aytrlml, Avrupah damgastnl
ta~lyan Batl'nm belli bir siyasetini, Batt dl~1 toplumlarla aralarmda var oldugu
kabul edilen kesin bir aytrlma destek veriyordu. Batl bu tarz kesin/salt bir
aytrlmm bir yerde kendi ylkarlan ile uyu~madlgml, kendisini yalmzhga
itecegini idrak ettigi iyin, boyle bir aytrlml esas alarak ve fakat kendisi de diinya
iizerinde uyguladlgl siyaset sonucu yalmz kalmadan diinya toplumlanna
orneklik etmeyi saglaml~tl.
Bunun sonucunda Batl-dl~1 toplumlara, bir yanda Batl gibi olmanm
(Medeniyet) yollan ogretilirken, ote yanda yine Batl kaynakh kuramlar
e~liginde, aradaki farkhhgl siirdiirecek kiiltiiriiniize sahip 91km soylemleri ve
bunu destekleyen yabalar giindeme getirilirken, kiiltiiriin degi~irligi tezleri ile de
Batlyl izleme te~vik ediliyordu.
Gliniimlizdeki kiireselle~me soylemine gelecek olursak, artlk toplumlar
arasmda geryekle~mesi on goriilen tam bir erimenin/kayna~manm plan ve
program Ian, ya~anan siirecin ka9mtimazhgl yergeVesinde, siirdiiriilebilirlik
anlaYI~lan i,inde tiim toplumlan ku~atacak bir bi,imde tamamlanmaya
yah~llmaktadlr.

Bu slire, i,inde Avrupah Batmm yerini alan Amerikah Batmm farkh bir
tutum sergiledigi lizerinde durulmaktadlr. Avrupa patentli fikirlerde Batl-dl~1
toplumlarla Batl arasmda korunmaya ,ah~tian farkhhgm, Batt dii~iince tarzmm
bu temel ozelliginin Kiireselle~meye yiiklenen anlamlar geregi ortadan kalkmasl
gerektigi, hatta kalktlgl vurgulanmaktadlr.
Sistemin var olmasl ve slinnesi, tlim toplum ve topluluklan sistem i,ine
katmaYI, dl~anda bir unsur blrakmamaYI gerektirmektedir. Bunun iyin yeni
soylemler, ele ah~ tarzlan ve kavramlar ortaya attlmaktadlr. Kiiltiire bile artlk
degi~ik anlamlar yiiklenmektedir. Bir zamanlar toplumlan aYlran en temel unsur
iken ~imdi kiiltiirlin aytrlci degil, birle~tiriciligi soylemleri ile kar~lla~llmaktadlr.
Meseleye bu a91dan bakllmca, degi~ik siyaset ve ara,larla iyi iye giren
toplumlar arasl ili~kiler ger,evesinde, kiiltiiriin farkh bir boyut alacagmm ortaya
konmak istenmesi makul, hatta ka,tnllmaz bir durum olarak kabul edilebilir. Bu
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durumda kiiltlirler degil kiiltiir iizerinde durulmakta ve artIk aymcl degil
birle~tiricilik soz konusu edilmektedir.
Bu durumda ise ~u soru akla gelmektedir. Acaba yeni Batl, ba~ka deyi~le
Amerikan patentli Batl bu yaymak istedigi fikirlerinde samimi midir? Samimi
olsa bile toplumsal geryeklikler buna uygun mudur? izin verir mi? Yoksa daha
onceleri Kiiltlir ve Medeniyet aYlnmlOda oldugu gibi diinya toplumlarll1a yeni
tuzak ml kurulmak istenmektedir?
Ben bu konuda yeni kuram ve soylemlerin altll1da boyle bir tuzaglO gizli
olduguna inanlyorum. Bu endi~elerime kiiresel-yerel aymml kaynakhk
etmektedir. Kiireselle~me oniinde mill1 devletlerin, mill1 birliklerin bir engel
gibi gorlillip, bu ku~atlclhk iyinde/altlOda yer alan bazl mahall1 unsurlarm
kl~klrttlIP, bakm sizin kliltlirlinliz, diliniz, mliziginiz v.s. farkh diyerek,
kendilerinin yegane ciddiye ahndlklan, ahnacaklan ll1ill1 devlet, mim birlik,
biitlinliik gibi unsurlara kar~l kullantlmalan bir tarafa blraklhrsa, yerellige bagh
unsurlara tekrar sahip ylktlmaya yah~tlarak, bunlann eskiden kliltlir meselesinde
oldugu gibi te~vik edilerek klireselle~menin, ~imdiki yeni diinya diizeninin daha
onemlisi Batl gibi olmantn yine dl~mda kalmak, tutulmaklblraktlmak tuzagl
slkmtIsl/ aymaZI var gibi geliyor bana.
Bu baklmdan KUltlir ve Medeniyet aymml gibi Kiiresel ve Yerel bu
ayldan bir zamanlar oldugu gibi; toplumlarlO onune, klsa vadeli
kazammlarigeyerlilikler yanmda, yeni aymazlarigliyllikler koymaktadlr.
Zihnimizi dumura ugratan bu giiyllik ve aymazlarm a~llmasl gerekmektedir.
Bunun iyin yapllacak i~, yeni diinya ko~ullan kar~lslOdaki Tiirk
toplumunun bir bireyi olarak, kar~lla~tlan sorunlara yoziim bulmak, onlann
i~inden ylkabilmek iyin bildiklerimizi yeniden gozden geyirmek, bu konularda
yaztlanlan, yeni baglanttlar kurmak aylsmdan, kavramlann t~ldlklan tarihl
tuzaklara dii~meden, yeniden yeni bir gozle, yeni ayllardan okumak,
toplumumuz adma, inSammlZll1 ve gelecek ku~aklanmlzlO ylkanna yeni
siyasetler olu~turmaktIr.
Ba~ka

bir deyi~le, tarihin her doneminde oldugu gibi, kendi iyimize
kapanmak mlimkiin olmadlgma/olamayacagma gore, iyinde yer alacaglmlz
diinyaYI, bize ogretildigi, vaz edildigi gibi degil, kendi ylkarianmlz,
araYI~lanmlz dogrultusunda yeniden in~a etmek iyin yah~mahYIZ. Bunun iyin
kendi birikimimiz kadar, onlimiize konan ve akhmlzl kan~tlrmaya aday olan ve
listelik tarihin hiybir donemiyle mukayese edilemeyecek bir bilgi Ylgmlnt bu
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dogrultuda olu~turacaglmlz yen! siyasetler ,er,evesinde gozden ge,irmemiz
gerekmektedir.
Ba~ka bir deyi~le, bugUnUn slkmtllan, a,mazlan ,er,evesinde yeniden
gozden geyirmemiz, mevcllt bilgilerimize dayanarak ge,mi~i yeniden in~a
etmemiz gerekmektedir. Bizleri bugUne getiren bUWn ba~an ve
ba~anslZhklarllTIlzm altmda yatan ve ge,tigimiz yakm donemleri anlamamlz
i,in, bilgi birikimimizin baglantllann! gozden ge,irmemiz, bllgUn t1kandlglmlz,
taklhp kaldlglmlz ve kendimizi ,aresiz kalml~ hissettigimiz her durum
kar~lsmda, bilgi hamulemizi yeniden biribirine baglayacaglmlz bir bi,imde ele
almamlz gerekmektedir.

Tlkal1lkhklan a~mak i,in, a,lklanmasl gereken yeni toplum ko~ullarma
gore yolumuzu bulmak ve a,mak amaclyla, bildiklerimizi tekrar gozden
ge,irerek yeniden in~a etmemiz gerekmektedir.
Tarihte onemli bir yer tuttugumuz Dogu - Batl ili~kileri ,er,evesinde
elde ettigimiz bilgi birikim ve tecrUbesi, boyle bir elden ge,irme mecburiyeti
kar~lsmda donal1lmslz olmadlglmlzl gostermektedir. <;aresizlik i,inde ve i~e
yaramadlgl zanlllna kapllarak ~imdiye kadar olu~tllrduklanmlzl tahrip degil,
aksine, yeni diinya ko~ullan ,er,evesinde bugUn bizi desteklemedigini
gordiigUmUz bilgi kurgulanlll elden geyirerek yeniden in~a faaliyeti i,ine
girmek tek yol olarak goziikmektedir.

ABSTRACT

Within the relations we've been going through with the West and the
problems we come across in this process, Turkish sociologists have attempted to
develop systematisation in accordance with the conditions of their era. The new
formations we're expriencing today have the speciality of invalidating these
attempts.
Even though the division of culture and civilization concept brings
solution to the needs of our time, this concept should be reevaluated in the
presence of globalisation and systematizing attempts related to the
globalisation process the world is going through.
This article aims to initiate a debate on this situation and to bring up the
new evaluations in response to the new events.

