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Antropolojik anlamda “kültür” uzun zamandır can çekişiyor. Bir kav-
ram olarak varlığıyla başı belada. Kavram üzerinden süregelen tartışmalar bir-
birini izliyor. Kimisi onu sosyal ve beşeri bilimler literatüründen kaldıralım 
diyor, kimisi ona yeni bir içerik ve kılıf uydurmaya veya onu  başka bir kav-
ramla ikame etmeye çalışıyor, bunların yanında kimisi de hakkını verelim di-
yor. Bir tartışmalar dumanında göz gözü görmüyor. Ama tüm farklı görüşler 
dönüp dolaşıp onun dolayımından geçiyor ve onsuz yapamıyor. Yerine konul-
maya çalışılan kavramlar da onun anlam zenginliğini karşılayamamakta, yeni 
bir anlam ortaya koyamamakta. Bu bağlamda “kültür” kavramının reddedile-
meyeceği aşikardır. Bu noktada, söylendiği gibi kavrama farklı bir biçim ver-
meye veya onun yerine başka bir şey koymaya çalışmaktan ziyade bizim ona 
olan bakış açımıza ve baktığımız uzama yeni bir yorum getirmek daha uygun 
olacaktır. 

Antropoloji bağlamında “kültür” kavramına iki boyutlu yaklaşılabi-
lir. Her kavram gibi “kültür”de bir soyutlamadır. Ama diğer birçok kavramın 
göstereni olmadığı büyük bir yaşam alanını kapsar. Belki de “insan” kavra-
mıyla diğerlerinin hiç olmadığı kadar iç içe geçmiş ve onun varlık alanını be-
timler olmuştur. Soyut ve belirsiz bir kavram olmasına rağmen oldukça so-
mut ve gündelik olanı belirtir aslında. Yaşanılanın göstereni olduğu için de 
“somut”tur. Onun bu iki boyutluluğu diğer birçok kavramdan daha çok içer-
mesi ona yeniden bakmayı gerektirir. Kültür kavramına genelde bu iki boyut-
luluğundan ziyade belli ikilikler çerçevesinde bakılmıştır: Kültür/doğa, kül-
tür/biyoloji gibi. Antropolojik yazında genelde kültür, bir şeylere karşıt ola-
rak konumlandırılmış, nelere karşıt olduğu onun içeriğini de şekillendirmiştir. 
Kültürün insanı, insanın da kültürü varkıldığı düşünüldüğünden, bu bağıntı-
nın dışında kalan alanların onun kapsamına girmediği, ona harici olduğu var-
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sayılmıştır. Kültür, doğayla bağlantılı ama onun dışında, insanın iradesiyle ya-
rattığı ve işgal ettiği bir alan olarak tasavvur edilmiştir. Doğanın işleyişindeki 
nitelikler kültür için söz konusu olamaz bu düşünceye göre. Önce doğa varol-
muştur sonra kültür ve bunların arasında hiyerarşik bir ilişki varmış gibi dav-
ranılır. Kültür doğa karşısında ya iradi bir konumdadır ya da savunmacı. Bu 
hiyerarşik ilişkide kültür iradedir, doğa çevre. İnsan doğanın yarattıklarına, 
sunduklarına karşılık başka şeyler yaratır. Doğaya anlamını veren ya da doğa-
ya bir irade dayatan da yapılan bu başka şeylerdir. Doğa bu ilişki içerisinde ya 
pasif bir konumdadır ya da saldırgan veya tâlepkar. Yani ya insanın eyleyebi-
leceği bir uzam sunar ya da insanın kendisini savunmasını, korumasını ve onu 
kontrol etmesini gerektiren bir belirsizlikler diyarıdır. Kültürün bu şekilde do-
ğanın üzerine inşa edilen bir gerçeklik olarak algılanmasının onun içeriğini 
daralttığı, onu kalıplaştırdığı ve tartışılır hale getirdiği söylenebilir. 

Kültürün düşünülen bu veçhesi belki de onun en çok tartışılan ve eleş-
tirilen diğer bir veçhesiyle doğrudan bağlantılıdır: Onun belli bir sınır dahilin-
de, aynı bir ada gibi bir bütünü oluşturduğu düşüncesi. Bu düşüncenin en te-
mel savunucularından biri ve belki de onun kuramlaştırılmasında başlıca rolü 
oynamış kişi Malinowski’dir. Malinowski’ye göre (1992:66) kültür,

“…kullanım ve tüketim maddelerinden, çeşitli halk gruplarının 
yapısal hak ve görevlerinden, insan düşünce ve becerilerinden, 
inanç ve alışkanlıklarından oluşan tümel bütündür. İster çok ba-
sit, ilkel bir kültürle, ister olağanüstü karmaşık ve gelişmiş bir 
kültürle uğraşalım, her zaman, büyük, kısmen maddi, kısmen in-
sanlardan oluşan, kısmen de manevi bir aygıtla karşılaşırız; bu 
aygıt insanın karşı karşıya kaldığı özel ve somut problemlerle 
başa çıkmasını sağlar. Bu problemler, insanın en çeşitli organik 
ihtiyaçların boyunduruğunda olan bir bedene sahip olması gerçe-
ğinden ve ona işlemesi için gerekli hammaddeyi vererek hem en 
iyi dostu, hem de birçok düşman gücü içinde saklayarak en tehli-
keli rakibi olan bir çevrede yaşaması olgusundan doğar” (italik-
ler bana ait).

Malinowski, insanın bir hayvan türü olarak belirli biyolojik ihtiyaç-
larla dünyaya geldiğini ve varolduğunu söyler. Bunlar hayatta kalmak, tü-
rünün korunması, beslenme, barınma, çoğalma ve hijyen v.b. ihtiyaçlarıdır. 
Bunlar insanoğlunun önünde birer problem olarak sürekli durmakta ve çözül-
mesi gerekmektedir. Bunlar, “kültür” diyebileceğimiz ikinci ve yapay bir çev-
renin kurulmasıyla çözülür. Bu çevre sürekli yeniden üretilmek, korunmak ve 
işletilmek ister (1992:66). Yani kültür dediğimiz aygıt ya da bütün, bahsedi-
len biyolojik ihtiyaçların giderilmesi ya da karşılanması üzerine kurulmuştur 
bu düşüncede. Kültür, bu bağlamda insandaki biyolojik ihtiyaçların devamını 
sağlarken bir yandan da onları düzenleyen, dizginleyen bir deva, bir çare gibi-
dir de. Bu anlamda diğer hayvanların yaşamlarını sağlayan güdülerin rolünü 
oynar ama kesinlikle onların karşılığı değildir. Çünkü insanların kültürün do-



Kültüre Yeniden Bakmak  DEMREN

27

layımıyla bu güdülerini 
denetleyebildikleri, bas-
tırabildikleri ve diğer 
canlılara göre çok daha 
“üstün” ve “kompleks” 
bir varlık alanı meyda-
na getirdikleri düşünü-
lür. Bu anlamda kültür 
psikolojiyi de denetler; 
onunla da hiyerarşik bir 
ilişkisi ve bağıntısı var-
dır. Psikoloji de biyolo-
jinin açmazlarında tıkan-
mıştır, kültür de onun anahtarıdır buna göre. Bu anahtar sınırları belli, neden-
leri belli ve sonuçları belli bir bütünlüğe sahiptir bu bağlamda. Kültür, araş-
tırmacının saptanabilir bir nesnesidir. Bu anlayış, kültürün saptanabilir belli 
ölçütleri olduğunu ileri sürer. Malinowski bu konudaki görüşlerini kendisini 
eleştirenlere karşı hararetle savunurken şunları söylemekteydi:

“ …kültür bize hiçbir zaman, kısa süre önce birkaç yetkili ant-
ropoloğun gösterdiği şekilde “bölük pörçük paçavralardan olu-
şan yamalı bir bohça” gibi görünmez. “Kültür fenomenleri için 
genel bir ölçü bulunamaz” görüşünü ve “kültür sürecinin yasa-
ları belirsiz, anlamsız ve yararsızdır” iddiasını püskürtebilece-
ğiz”(1992:67-68). 

Kültür bu düşünce içerisinde kendi içinde saptanabilir sınırları olan, 
doğal ve biyolojik süreçlerle ilişkili fakat farklı kurallara sahip bir varlık ala-
nıymışçasına ele alınır. Onun kendine has saptanabilir yasaları vardır ve belli 
kurallar ve ölçütler içerisinde işler. Bu nedenle araştırmacının yani antropolo-
ğun saptamalarına ve müdahalelerine açıktır. Neredeyse üzerinde deney yapı-
labilir bir niteliğe bürünür bu bağlamda. Kültür içgüdülerin ve psikolojik dal-
galanmaların karşısındadır. Belli nedenleri ve sonuçları vardır bu tarz düşü-
nenlere göre. Kültürün bu tür algılanması, “kültür”ü en çok tartışılan kavram-
lardan biri haline getirmiştir. Onun reddedilmesi yahut terk edilmesi gerekti-
ği kararına yol açmıştır. 

Kültür ve imgesinin terk edilmemesi gerekir ama onu bu donuklaştı-
rıcı ve hareketsiz kılan yaklaşımlardan da uzaklaştırmalıdır. Ona yeni bir kı-
yafet dikmek veya alternatif bir kavram koymak yerine ona baktığımız uza-
mı algılama biçimimizi dönüştürmeye çalışmak onun da dönüşümünü sağla-
yacaktır. 

Kültürün Farklı Veçheleri
Antropolog Eric Wolf, kültür kavramının değerinin yöntembilimsel 

anlamda olduğunu söylemektedir. “Kültür”, kavramı araştırmaya başlarken 
ki soruşturmalarımızda bir başlangıç noktasını oluşturur. Toplumsal bağıntıla-

Bronislaw Malinowski (1884-1942) 
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rı gösterir, bu bağıntıların ne olabileceğini ve olup olamayacağını keşfederken 
düşünmemizi sağlar ve işler. Yani biz çalışmaya başlarken bize hizmet etmeye 
başlar (2001:308). Diğer bir deyişle araştırmamız veya soruşturmamız sırasın-
da karşılaştığımız yolları veya olayları belirten anahtar bir kavramdır. Kültür 
sadece yöntembilimsel açıdan kullanışlı değil, anlamı bakımından da oldukça 
kapsamlıdır. Her ne kadar kapsamının genişliği açısından eleştiriye uğrasa da, 
aksine kapsamı onun zenginliğidir. “Kültür” kavramı, Terry Eagleton’ın işa-
ret ettiği üzere etimolojik açıdan bir kültür/doğa karşıtlığını değil aksine bir 
kültür/doğa birlikteliğini veya iç içeliğini barındırır. Kültür etimolojik açıdan 
doğadan türemiş bir kavramdır. Özgün anlamlarından birisi, “çiftçilik” ya da 
doğal gelişme eğilimidir (2005:9-10). Eagleton, kültürün İngilizce karşılığın-
dan yola çıkarak, “insan faaliyetlerinin en inceliklisine işaret eden kelimemizi 
emek ve tarımdan (agriculture), gelişim (cultivation) ve üründen (crops) alı-
rız” demektedir (2005:9). Kültür kavramı bir doğal gelişme anlamını içinde 
barındırdığından dolayı, inşa edilmiş ve doğal olanı da gösterir. Hem bizim 
ötemizde bir doğanın, maddesel bir boyutun olduğunu, hem de bu maddesel 
dünyanın insan pratiği ve deneyimleri doğrultusunda anlamlı bir hale getiril-
mesine yani inşa edilmesine vurgu yapar. Eagleton bu noktada şöyle devam 
eder, “öyleyse asıl mesele, kültür-doğa karşıtlığının yapıçözüme uğratılmasın-
dan çok “kültür” teriminin zaten böyle bir yapıçözüm olduğunun fark edilme-
sidir…Doğa kültür üretir, kültür de doğayı değiştirir” (2005:11). Doğa kendi-
sini aşacak ya da eklenecek süreçlerin araçlarını kendisi üretir. Kültür, eme-
ği oluşturan doğayla kendisi arasındaki alışverişten türer. Kültür ancak doğa-
dan aldığı hammaddelerle ona bir şeyler ekleyebilir. Bu anlamda organiktir 
de. Kültür hem örgütle(n)meye hem de kendiliğinden büyümeye ve gelişmeye 
de işaret eder. Yani kültür hem yap(ıl)mayı hem de bir kendiliğindenliği içerir 
(2005:12-13). Bu bağlamda “kültür”ün doğadan kopuk olmadığı, aksine ge-
rek etimolojik anlamda, gerekse de göstergesi olduğu varlık alanıyla doğanın 
bir bütünleyeni ve parçası olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Kültür genel-
de söylenildiği gibi insanı diğer canlılardan ayıran bir gerçeklikten çok onu di-
ğer canlılara yakınsayan ve bağlayan bir niteliktir. 

Malinowski’nin bütüncül, saptanabilir, kendi içinde başlayıp biten 
“kültür” düşüncesine karşı kültürün parçalardan oluştuğunu söyleyenler de 
vardır. Robert Levine, kültürleri birer “parça ve yama” olarak kavramaktan 
bahseder (1990:72). Levine, kültürleri dile benzetir. İnsanlar birbirlerinden 
farklı konuşurlar ama verili bir dili konuşanlarda ilk karşılaşmalarında birbir-
lerini anlarlar. Bu karşılıklı anlaşma, telaffuz ve gramer hakkındaki belirgin 
oydaşmadan kaynaklanır. Dilbilimciler bir incelemeden ziyade birkaç muha-
taba bakarak bu yaygın olan kuralları keşfedebilirler. Levine’a göre aynı şey 
kültür için de söylenebilir. Toplumda sembollerin paylaşımı anlamında yine 
bir oydaşma söz konusudur. Bu oydaşma da muhataplar arasında bir tekra-
rı üretir. Bireyler her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da dolayımıyla ile-
tişime geçtikleri semboller ve temsillerin ortak bir kavrayışına sahiptirler. Bu 
ortak kavranış olmadan bir toplumsal iletişim veya topluluk söz konusu ola-



Kültüre Yeniden Bakmak  DEMREN

29

maz. İnsanlar arasında davranış ve tavırlarda değişkenlikler olsa da toplumsal 
iletişimdeki mesajların kodlanması ve deşifre edilmesi için bir oydaşma ge-
reklidir (1990:73). Bu tür bir algılamada kültür, saptanabilir neden ve sonuç-
ları olan bir bütün değil, insanların üzerinde ortaklığa sahip olduğu, belli tek-
rarları içeren semboller ve kodlardan oluşan bir ağ gibidir. Bu anlamda kül-
tür parçasaldır. 

Geertz’de farklı bir kültür anlayışının olması gerektiğini dile getirir:
“Ellilerin başında işime başladığımda antropolojik pratiğin “ora-
da bir yerlerde bir kültür var ve senin işin ne olduğunu gelip 
bize anlatmak” kavranışı yeni yeni sorgulanmaya başlıyordu, o 
da alanın dışından. Yaklaşık on yıl sonra Kuzey Afrika’ya geçti-
ğimde şüpheler biraz daha güçlenmişti ve çok daha fazlası içeri-
dendi… Kültürü, inanç ve davranışı soyutlanabilir bir şablonda 
şekillendiren muazzam ve nedensel bir kuvvet olarak kavrama-
nın -ki buna pasta bıçağı görüşü denir- ne böyle meseleleri araş-
tırmada ne de insanın bu meseleler üzerinde düşündükten sonra 
elde ettiğini iddia ettiği şeyleri anlatmada pek de kullanışlı olma-
dığını fark etmek ise biraz daha uzun sürdü. Çok daha az oranda 
kas gücüne dayanan, çok daha fazla oranda tepkici bir şeye ihti-
yaç vardır, sorgulayıcı, alaycı, takipçi bir şeye, ipuçlarına, belir-
sizliklere, beklenmedik durumlara ve noksanlıklara daha duyarlı 
bir şeye” (2001:57-58). 

Geertz, insanı kendi ördüğü anlam ağlarında asılı kalmış bir hayva-
na benzetir. Kültür de bu ağın kendisidir. Onun analizi bir yasa arayışında-
ki deneysel bir bilimle değil, anlam arayışındaki bir yorumlamayla olacak-
tır. Yüzeyde muammalı görünen toplumsal ifadelerin yorumlanmasıdır önem-
li olan (1973:5). Ortner, Geertz’ın kültür kavrayışının iki boyutu olduğunu 
belirtir. Bunlardan birisi, Ortner’ın deyimiyle özgül bir grup insanın ethosu 
veya dünya görüşü anlamındaki klasik Amerikan kültür kavramı, diğer boyut-
ta Wittgenstein’dan esinlenen, anlamın ve öznelliğin toplumsal dünyada gö-
mülü olan sembolik süreçler dolayımıyla inşasını vurgulayan kültürel sürecin 
felsefi ve edebi kuramıdır (2006:112).

“Kültür” kavramına saldırılar yukarıda belirtilen ilk boyut üzerinden 
olmuştur. Özgül grupların kendilerine ait özgül kültürlere sahip olduğu ve bu 
kültürün grubun tüm üyelerince paylaşıldığı düşüncesi fazla türdeş, fazla ben-
zer olmakla eleştirilmiştir. Toplumsal farklılıkların ve toplumsal eşitsizliğin 
olduğu bir dünyada herkesin aynı dünya görüşünü ve yönelimini nasıl paylaş-
tığı sorusu ortaya atılmıştır. Bu türdeşliğin ve farklılığın olmayışının özcülü-
ğe kadar varabileceği, herkesin bir şeyi yaparken ya da yaşarken aynı öze sa-
hip olduklarının varsayılabileceği belirtilmiştir. Ortner’a göre Geertz tama-
men bunun farkındadır ve buna karşı çıkmaktadır. Ama “kültür” kavramı da 
reddedilemez, kültür gerçektir ve onu yok sayanlar kafalarını kuma gömmek-
tedirler. Bu nedenle Geertz kültürel çizgiler arasında yeni diyaloglar açmak is-
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temiştir (2006.112-113).
Ortner, Geertz’ın düşüncelerini 

paylaşmakla beraber bunun yeterli olmadı-
ğını kültür kavramının daha çok siyasal bir 
boyutu olan bir savunmasının yapılması ge-
rektiğini söylemektedir. Kültür kavramı her 
ne kadar kendi içerisinde özselleştirici bir 
potansiyeli barındırsa da, onun iktidarın iş-
leyişlerini ve güçsüzlerin kaynaklarını an-
lamaktaki eleştirel siyasal değerini tanımak 
gerekir. İktidarın tarafından baktığımızda, 
kültürü oluşturan anlamları ve sembolleri 
ideolojik, egemenliğin süreçlerinin ve güç-
lerinin bir parçası olarak anlayabiliriz. Tabi 
olanların tarafından baktığımızdaysa kültür, 
her ne kadar hükmedilseler ve marjinalize 

edilseler de, kendileri için anlamlı bir yaşam 
çabasındaki özne ve grupların yerel dünyaları 

olarak ele alınabilir Ortner’a göre. Kültür burada da klasik Amerikan anlamın-
da kullanılmakla beraber, direnmeyi, uyumsuzlukları, hükümranlığın sınırla-
rında anlamlı bir yaşamı kurma çabalarını da içerir. Ortner, kültür kavramını 
aslen tehlikeli ve muhafazakar bir kavram olarak görmenin yanlış olacağını, 
kendi tartıştığı bağlamda siyasi bir eleştiriyi de içerecek şekilde esneyebilece-
ğini ve güçlü bir kavram olduğunu söylemektedir (2006:113-114). 

Chodorow ise, Geertz’i yöntembiliminde tüm önemi kültürel anlam-
lara verirken, kişisel anlamaları göz ardı ettiği veya önemsiz saydığı için eleş-
tirir. İnsanların belli semboller ve göndergede bulunduğu anlamlar üzerin-
den ve belli toplumsal konum ve kategoriler vasıtasıyla etkileşime geçtikleri-
ni vurgularken, deneyimlenen yaşam biçimleri olarak öznel anlamları ve bu 
kategorilerin tözel içeriklerini dikkate almadığını vurgular (2007.154-158). 
Chodorow’a göre Geertz çalışmalarını “herhangi bir tekil bir kişinin kültürel 
kategorilere ilişkin deneyimi üzerinde durmayarak veya bir kültürdeki farklı 
insanların kültürel anlamları nasıl farklı biçimlerde yaşadığını inceleme kap-
samına almayarak sürdürür” (2007:156). Geertz, kendi deyimiyle “fail odak-
lı” bir açıklama yaptığını söylemesine rağmen, aslında faili dışlıyordur. Cho-
dorow, Geertz ve diğer antropologları kastederek önemli bir saptamada bulu-
nur: “Kültürel anlamla kişisel anlam sadece etnografların (veya psikanalist-
lerin) zihninde karşıttırlar. İnsan ruhunda iç içe geçmişlerdir ve öznel anlamı 
oluşturma yönünde ilerlerler” (2007:157). Yani kendilikler sadece kültürel an-
lam örüntüleriyle değil, en az onun kadar önemli olan öznel duygular ve iç ya-
şamlarla da üretilir ve bunlar insanlarda karışmış veya iç içe bir şekilde bulu-
nurlar. Bu bağlamda kültürün psikoloji karşıtı bir yapılanma olduğunu da söy-
leyemeyiz; tam aksine kültür psiko-dinamik süreçlerle karmaşık bir etkileşim 
içerisindedir, hatta bireyler dolayımıyla iç içe geçmiştir. Kültürün duyguları 

Clifford Geertz
(1926-2006)
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ve dürtüleri biçimlendirdiği kadar, duygu ve dürtüler de öznel deneyimler üze-
rinden kültürün yaşanma şeklini etkiler.

Duygu ve dürtüler belli bir failliği oluşturur veya doğurur. Talal Asad, 
failliği bu bağlamda farklı bir şekilde yorumlar. Asad, kendi tartışması bağ-
lamında acı hissini veya duygusunu ele alır. Acının “basitçe bir eylem nede-
ni olmayıp bizatihi bir eylem türü de olmasının mümkün” olup olmadığı so-
rusunu sorar (2007:86). Birçok antropolojik çalışmada bilinçli niyetin fail-
lik açısından merkezi bir önemde olduğunu belirtir. Buradaki varsayımın fai-
lin “tek bir tarihsel doğrultuda – kendi kendini daha fazla güçlendirme ve acı-
yı azaltma doğrultusunda – hareket edecek yeteneğe ve arzuya sahip” olduğu 
seküler bir metafiziğe dayandığını savunur. Halbuki failliğin her zaman bel-
li bir kasıt, plan veya niyeti içermesi gerekmediğini, failliğin sahip olabilece-
ği anlamların kişilerle, şeylerle, kişinin kendisiyle belirli ilişki kurma tarzları-
na bağlı olarak değişebileceğini vurgular (2007:97-98). Antropologlar da da-
hil birçok kimsenin şöyle bir seküler düşünceye sahip olduğunu söyler: İn-
san ya kendisini temsil eden ve öne süren bir fail olarak ya da çeşitli durum-
lar karşısında pasif bir nesne olarak konumlandırılır. Ona göre, bir kişinin ıstı-
rap çektiğini belirttiğimizde, insanın acı karşısında pasif bir konumda olduğu-
nu ve onu aşmaya çabalaması gerektiğini varsaydığımızı belirtir. Halbuki acı 
Asad’a göre, salt pasif bir durum değil, aksine bizzat failleştirici bir durumda 
olabilir (2007:98). Yani Asad’a göre, seküler düşüncede, kişi ıstırap çeker, ıs-
tırap çekilendir, kişi ancak bunu aşmak ve güçlenmek için bir eyleme geçerse 
ancak o noktada bir fail olur, kişi pasif de kalabilir. Asad ise, acının bizzat ey-
lemin kendisi olduğunu ve failliği içerdiğini vurgulamaktadır. O, acının “za-
manda bulunan faal, pratik bir ilişki” olduğunu, “bizatihi ilişki yaşama tar-
zı” olduğunu savunmaktadır (2007:103-104). Acı, kişiler arasında paylaşılan, 
hatta bir ilişki olarak yaşanılan bir süreçtir. İnsan karşısındakinin acısını pay-
laşmakla yetinmez, onu hisseder. Bunu hissederken de önceden bunu hisse-
deyim mi, hissetmeyim mi diye düşünmez, sadece hisseder ve paylaşır. Asad, 
bu noktada faillikle bilinçlilik arasında kurulan seküler düşünceye karşı çıkar. 
Çünkü birinin acısını hissetmek, bir ilişkiye geçiştir ve bir failliktir. 

Bu anlatılanlar üzerinden düşünüldüğünde kültür üzerine farklı bir 
bakış açısı ortaya koymamız gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kültürün artık ho-
mojen bir bütünlüğü veya tamlığı gösteremeyeceği, belli saptanabilir yasalara 
ve sınırlara sahip olmadığı ortadır. Ona doğanın ve insanın iç dünyasının veya 
psikolojisinin üzerinde bir üstünlük ya da ayrıcalık atfedemeyiz. Kültüre ge-
rek doğayla olan iç içeliği gerekse de insan duyguları ve dürtüleri bağlamında 
yeniden bakılması gerekmektedir.

Çokboyutlu Bir Kültür Anlayışı 
Öncelikle şunu ortaya koymak gerekir: Kültür, olan biten bir şey yani 

bir olgu olmaktan ziyade süregelen bir süreçtir. Bunu bazı araştırmacılar ve 
antropologlar farklı bağlamlarda dile getirmektedirler. Örneğin Eric Wolf bu 
süreçselliğe vurgu yapar ve şöyle bir tanımlama ortaya koyar: Kültür içerisin-
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de kültürel yapılanma, yeniden 
yapılanma ve tahribat devam 
edegelen süreçlerdir, fakat daha 
büyük tarihsel alanlar ve arena-
lar içerisinde yer alır. Bu arena-
lar, sıra ile hareketlenmiş top-
lumsal emek biçimlerinin işle-
mesi ve bunun toplumsal öbek-
ler (constellations) içerisinde ve 
arasında dahili ve harici olarak 
doğurduğu çatışmalar tarafından 
şekillenir. Bu işlemeler ve onla-
rın doğurduğu çatışmalarda ide-
oloji yapımı ve ideoloji yapılma-
ması oyunu yaşamsal bir rol oy-
nar (2001:318). Kültürel biçim-

ler ve bu biçimlerin serileri bu 
süreçte oyuna koyulur, fakat on-
ların önemini anlayabilmek için 

görünürdeki anlamlarının daha ötesine geçmek gerekir. Onları hareketlenmiş 
toplumsal emek biçimlerinin doğurduğu güçleri somutlamak üzere kurulmuş 
insan yapıları olarak anlamak gerekir. Onlar statik ve tüm zamanlar için verili 
değildir; geçerli biçimin gerilimlerini vücuda getirir; süregelen toplumsal dü-
zenleme ve parçalanma süreçlerinin nesnesidirler (2001:319). Wolf bu yakla-
şımında kültürü, insan emeğinin hareketliliğindeki ve biçimlenmesindeki ge-
rilimlere ve çatışmalara bağlı olarak ortaya çıkan bir yapılanma, bir süreçsel-
lik olarak ele alır. 

Michel de Certeau de kültürün daha çok bir üretim mi, yoksa bir mi-
ras mı olduğu konusundaki tartışmada, “biri sürekli olarak diğerini unutturan 
iki biçim arasında” gidip gelişini şöyle ifade eder:

“Kültür bir yandan süregelendir, diğer yandan da icat edilen. Bir 
tarafta hem güncel hem de bin yıllardır süren, zihniyetlerin, ger-
çekliklerin ve toplumsal ritüelleşmelerin derinliğinde biriken ya-
vaşlıklar, gizlilikler ve gecikmeler; kapalı, inatçı, gündelik dav-
ranışlara gömülmüş yaşam. Diğer tarafta ise sapmalar, gelecek-
teki nesillerin art arda kendi işlenmiş kültürlerini çıkaracakları 
bir yaratıcılığın payları. Kültür, dünün devrimlerinin görünme-
den, pratiklerin içine sığınmış bir halde uyudukları -ama ateşbö-
ceklerinin, bazen de büyük gece kuşlarının, başka bir günün şan-
sını hazırlayan belirişlerin ve yaratıların gezindiği- bir gecedir” 
(akt. Bayart 1999:68). 

Bu tanımları veya açılımları takip ederek kültüre olan bakış açımı-
zı zamansal bir perspektif üzerinden geliştirmenin ve süreçlerle kavrama-

Claude Lévi-Strauss 
(1908)
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nın daha sağlıklı olabileceği ileri sürülebilir. Böylece kültürün belli ikilikler 
(farklılık-evrensellik, ilkel-uygar v.b.) arasındaki salınımının önüne geçilebi-
leceği düşünülebilir. 

Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren kültürel tartışmalarda bir “farklı-
lık” vurgusu ön plana çıkmıştır. Bu vurguya göre, insanlar varoluşlarını belli 
anlamlar üzerine ve bu anlamlar dolayımıyla inşa etmekte, bu anlamlar da her 
toplulukta veya grupta farklılıkları doğurmakta ve o grubun asli unsurlarından 
birisi haline gelmektedir. Bu noktada evrensellikler söz konusu olamaz, var-
sa bile sadece yanıltıcı veya genellemelerden ibarettir. Örneğin çokkültürlü-
lük böyle bir vurguya karşı gelir. Genelde bir ulusla ve benzerlikle özdeşleşti-
rilen kültür (veya uygarlık) kavramına karşı çokkültürlülük parçalılığı ve fark-
lılığı yüceltir. Çokkültürlü görüşe göre her azınlığın kültürü kendi üyelerinin 
gözünde hakikaten farklıdır. Farklı kültürlere sahip olmaları onları kendileri 
kılar (Kuper 1999:234). Çokkültürcülüğün en temel problemi farklılık kültü-
dür. James Clifford’a göre kültür, gerçek bir farklılık yaratmak için grupların 
süregiden ehliyetidir. Bu nedenle kavramın farklılaştırıcı ve göreli işlevlerini 
korurken, insanların ortak paydalarından ve kozmopolit esasların farzedişle-
rinden kaçınılmalıdır. Bu duruma birçok itiraz dile getirilebilir. Örneğin Levi 
Strauss’a göre, birçok insan kendi tekliğini ve diğerlerinin farklılığını vurgu-
larken, diğerlerinin geleneklerini korkunç ve lekeli görme ve taşıyıcılarını da 
tam bir insan olarak görmeme eğilimindedir (akt.Kuper 1999:242). Farklılık-
taki ve üstünlüğe olan bu inanç kullanışlı bir yanılsamadır fakat bir yanılsa-
ma olarak da kalacaktır. Levi Strauss, antropologları insanlar arasındaki fark-
lılıkları değerlerin kültürel olarak değişken olduğundan dolayı tek bir ölçek 
üzerinde göstermemeleri gerektiği ve aynı zamanda insan farklılıklarının or-
tak bir temelde kaydedilmiş olduğunu kabul etmeleri konusunda uyarmak-
tadır. İnsan birliğinin ölçüsü, öğrenme, ödünç alma ve özümseme ortak ye-
teneğimizdir. Dünya tarihindeki büyük kırılmalar dünyanın farklı yerlerinde 
gerçekleştirilmişlerdir. Her kültür çokkültüreldir. Levi Strauss’a göre, sonuçta 
her kültür, ilk başından beri farklı oranlarda olmakla birlikte karışımların ve 
ödünç almaların bir sonucudur. Bu anlamda, karşılıklı ilişkilerimize dayanan 
paylaştığımız şeylerdir aramızdaki farklılıkları yaratan. Çeşitli grupların tec-
ridinden ziyade onları bağlayan ilişkilerin bir işlevidir. (akt.Kuper 1999:243). 
Diğer önemli bir uyarı da Suavi Aydın’dan gelmektedir. Aydın, bu “fark” kav-
ramının kutsanmasının ve yüceltilmesinin yeni bir oryantalizme yol açacağı-
nı belirterek bunun tehlikeli sonuçlarına değinmektedir. Bu yeni oryantalizm 
de, eski Doğu-Batı karşıtlığına bağlı olan bir biz ve ötekiler anlayışının yeri-
ne, çok kültürlü bir alan içerisinde çoğullaşmış bir biz -ötekiler ayrımı ortaya 
konmaktadır. Bu yeni oryantalizm de eski Doğu mitinin yerine süslendirilmiş 
bir “Afrika-Asya” miti konmuştur (Aydın 2002:41-45). Bu bağlamda tüm kül-
türlerin farklılıklarına bağlı olarak “biricik” oldukları, bu biricikliğin de “tar-
tışılamaz” olduğu ve ters bir yönden bir etnosantrizmi doğurduğu söylenebi-
lir. Afrikalı’nın siyah teni ve gırtlaktan gelen yanık sesi, eskiden onun Beyaz’a 
olan “tabiliğinin” göstergesiyken, şimdi “farklılığının” ana malzemesidir. 
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Tekrar, bu bahsedilen eleştiri ve uyarıları da dikkate alarak kendi 
“kültür” önerimize dönelim. Kültürün bir süreç olarak algılanması ve onun bir 
zaman perspektifi içerisinde ele alınması gerektiği söylenebilir. Kültürü, in-
san yaşamı içerisinde geçmiş - bugün - gelecek algısı üzerinden değerlendir-
mek gerekir. Bu zamansal algı üzerinde varolan bir potansiyel olarak da dü-
şünülebilir kültür. Kültür, durağan bir şey değildir, hareketseldir. Varlığını bu 
zaman içerisindeki hareketliliğine borçludur. Bu hareketsellik üretim ve yeni-
den üretim ve tahribat anlamında insanın doğayla olan birlikteliğini de, insa-
nın duygu ve dürtülerinin oluşturduğu iç dünyasındaki oluşumları da kapsar. 
Kültür, bu hareketselliği içinde doğadan ve insanın psiko-dinamik yapısından 
kopmuş bir şey değildir; aksine onlarla iç içe geçmiş ve bütünleşmiştir. Fakat 
bu kendini sürekli tekrar eden doğrusal bir hareketlilik değildir. Kendi içinde 
öngörülmeyeni de barındırır. 

Kültürü, Talal Asad’ın acı ve faillik arasındaki ilişkiyi yorumlama-
sı üzerinden okuyabiliriz. Asad’ın yukarıda acı için söylediklerini insana dair 
tüm diğer hissiyatlar içinde söyleyebiliriz. Yani her insan bir duyguyu veya 
dürtüyü hissettiğinde zaten faildir, bunu hissedeyim mi hissetmeyim mi diye 
düşünmez ve bu hissi diğerleriyle bir ilişkisellik içerisinde yaşar. Bu dürtü-
ler öngörülemeyebilir ama bu onların yaşanmasını ve bir ilişki oluşturması-
nı engellemez. Duygular, dürtüler yani kısaca hisler birer potansiyeldir. Duy-
guların ve hissiyatların zaman içinde birikmesiyle belli ilişki tarzları, ortak-
lıklar ve faillikler ortaya çıkar. Bu ilişkiler süreçseldir, her an değişebilirler, 
belli bir yapılanmayı veya örüntüyü sürdürseler de, kendi içlerinde daima bir 
öngörülemeyeni barındırırlar. Belli bir an durup, belli bir an üzerinden geriye 
bakıp tasavvur ettiğimizde aklımıza gelen olaylar ve ilişkiler silsilesidir kül-
tür. Biz de bu ilişkilerin birer parçası olduğumuz için hızla giden bu akışkan-
lığın içerisinde olayları belli örüntüler ve kategorilendirmeler içerisinde algı-
larız. Bu anlar geçmişin birikimlerini, geleceğin öngörülemeyen potansiyel-
lerini barındırır. 

Kültürün bu zamansallık içerisinde bir diyalektikle varolduğu peka-
la söylenebilir. Kültür, hem öngörülemeyeni barındırır içinde, hem de öngö-
rülemeyeni insan zihni veya algısı için öngörülebilir kılar. Hayatı nakledilebi-
lir, dolayısıyla dayanılabilir kılar insan için. Hislerin doğaya karıştığı, hislerin 
üretim ve ilişkilerine dönüştüğü yerdedir kültür. Bu nedenle üretim ilişkileri-
nin tarihi, hislerin tarihinden bağımsız değildir. Üretim ilişkileri doğadaki iliş-
kilerden de bağımsız değildir. Kültürün bu bağlamda bir üç boyutluluk taşıdı-
ğı ileri sürülebilir: Doğasal boyut, insani boyut ve duyusal boyut. Her ne ka-
dar kültür, kendini insani boyut üzerinde konumlandırsa da, diğer boyutların 
da içine nüfuz eder ya da tam tersi, bu boyutlar kültürün içine nüfuz etmiştir. 
Yani aynı anda hem onun birer parçası, hem de onun tümleyenidirler. 

Tartışılan bu konular içerisinde baş savımız şudur: Kültür sadece iradi 
bir şey değildir, hatta zaman zaman büyük oranda değildir. Kültür, her an dü-
şünülerek inşa edilmez, zaten yukarıda söylenildiği gibi faillik her an düşün-
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meyi içermez, bazen de düşünmeden ama hissederek yaratırız ve üretiriz. Bu 
faillikte ancak paylaşarak ve diğerleriyle bir ilişkisellik içerisinde anlamlı kı-
lınır, yaşam kendiliğimiz ve diğerleri için ulaşılabilir ve nakledilebilir bir ni-
teliğe bürünür. Kültür, doğadan da kopuk değildir, ondan türemiş ve onun par-
çasıdır. Yani doğanın işleyişiyle, kültürün işleyiş tarzları arasında bir farklılık 
değil, aksine bir paralellik ve çakışma vardır. Bu nedenle kültür de doğa gibi 
öngörülemeyeni barındırır ama doğadaki bir eko-sistem gibi kendine has bir 
niteliği vardır, bu nedenle belirgin tekrarları ve birikimleri de içerir; bu neden-
le yeniden üretilebilir ve diğer kuşaklara aktarılabilir. Bu anlamda kültür hem 
bir üretim hem de bir mirastır. 

Kültüre olan bakış açımızı bu doğrultuda yönlendirmek, bu kavramı 
daha esnek ve daha geniş bir bağlam içerisinde ele almamızı kolaylaştırabilir. 
Bunun yanında, bu tartışmalar bağlamında kültürün farklılıklara mı dayandı-
ğı, yoksa belli saptanabilir bütünleri mi oluşturduğu tartışması da belki de git-
gide önemini yitirebilir.   
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Özet: Bugün, kültür kavramı sosyal bilimler ve antropoloji dünyasında tartışılagel-
mektedir. Bazı sosyal bilimciler ve antropologlar kavramın gösterdiği araştırılabilir 
ve öngörülerde bulunulabilir homojen ve sınırları belirlenmiş varlık alanları anlayışı-
nın artık tükendiğini, bu nedenle de kavramın terk edilmesi gerektiğini savunmakta-
dırlar. Buna karşılık çoğu sosyal bilimci kültür kavramından vazgeçememekte ve bir 
vasıta kavram olarak kullanışlılığını vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla kültür kavramı-
na olan yaklaşımımızı, belirtilen kuramlaştırmaların eksikleri de dile getirerek yeni-
den ele almamız gerekmektedir. Kültürün belirttiği varlık alanının doğa ve duygular-
la olan ilişkilerinin ve konumlandırılışlarının yeniden formüle edildiği çok boyutlu bir 
bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu perspektif içerisinde kültür kavramı da anlam açısın-
dan daha esnek bir hale gelebilir.  
Anahtar Sözcükler: Kültür, doğa, duygular. 
 
Abstract: Today, the concept of culture has being discussed in the social science aca-
demia. Some of the academics and social scientists defend an opinion of the neces-
sity to reject the concept which has the concumed idea of which shows us researchab-
le and anticipatable and which has presence of homogeneous area with definite fron-
tier. However, most of the social scientists do not abdicate from the concept of cultu-
re and emphasize the usefullness of concept as a medium. Accordingly, our approach 
to the concept of culture should be reviewed with its specified deficiencies which sho-
uld be uttered.  Because, it is useful for social researchs. So we suggest that we have 
to change our perspective toward culture. In this context, the concept of culture may 
become more flexible for its meaning. 
Key words: Culture, nature, emotions.                   


