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Özet: Fikrimizce, eş anlamlı, eş mahiyetli bir uluslararası terminoloji oluşturmak mümkünse, biz
de buna hazırlıklı olmalı ve bunu oybirliği ile kabul ve tatbik etmeliyiz. Hiç olmazsa Türkiye ile
ortak terminolojik standartlar oluşturmak taraftarıysak, o zaman Rusların kullandıkları “kultu-
ra” kelimesini değil, “kültür” kelimesini kullanmalıyız. Bu sorunlar yetmezmiş gibi, yeni terim-
lerin çokluğundan (karışıklığından) şikayet ettiğimiz halde, bazı uzmanlarımız bir bilim
sahası/dalı olarak “medeniyetşinaslık” ile “kültürologya”yı farklılaştırma teşebbüsünde bulu-
nuyorlar.
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A Terminological Evaluation On the Concepts of Culturology

Abstract: From our point of view, if it is possible to form a synonymous international terminology that
has equal qualities, we should be prepared for this, we should accept and apply this unanimously. If we’re
at least forming mutual standards with Turkey, then instead of using the word “kultura” that Russians
use, we should use the word “kültür”. To make matters worse, some of our experts have been attempting
to differentiate “medeniyetşinaslık” and “culturologia” as a scientific area/branch although we complain
about the mess of the new terms.
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K ül tür/kul tu ra1, hars, me de ni yet/te med dün, si vi li zas yon/si vi li za si ya2,
uy gar lık, ir fan, üm ran, fer heng vs. gi bi ter mi no lo jik kul la nım lar dan

han gi le ri bi ze ge rek li dir, bun lar dan han gi le ri düşün ce le ri mi zi ifa de et mek
için ye ter li ola bi lir? Mil li kül tü rü, in san lık ta ri hi ni, uy gar lık lar ta ri hi ni araş -
tı ran bi li min adı ne dir ve ne ol ma sı da ha man tık lı dır? Prob le min çö zü mü bi -
lim sel ve top lum sal düşün ce ye ne ka zan dı ra bi lir? 

Şah si ka na ati miz odur ki, me se le yi kar maşık laş tır mak ye ri ne sa de leş tir -
mek yo lu nun tu tul ma sı da ha man tık lı dır. As lın da ma hi yet iti ba riy le ay nı
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1 Rus di li nin et ki siy le Azer bay can’da kül tür, “kul tu ra” te ri miy le ifa de edil mek te dir ve bu iki
te ri min an lam yük le ri ay nı de ğil dir. 

2 Azer bay can di lin de “si vi li za si ya”. 



ve ya ben zer an lam la rı ba rın dı ran te rim le rin or tak, stan dart bir ke li me ile
ifa de edil me si bir çok fi kir ay rı lık la rı na son ver miş olur. Ta bii ki, dün ya öl -
çe ğin de bu nun güç lük le ri ne da ir çok yön lü de lil ler ge tir mek, açık la ma lar
yap mak müm kün dür. Bu ger çe ği ka bul eder sek, o za man şu an ki koşul lar -
da çı kış yo lu nu, or tak kay na ğı ne re de ara ma lı? Eğer id di ala rı mı zı (as lın da
ter mi no lo jik stan dart lar la il gi li is tek le ri mi zi) Tür ki ye ve Azer bay can öl çe ği
(Türk dün ya sı nın bir bö lü mü) ile sı nır lı tu tar sak, fik ri miz ce o za man prob -
le min en azın dan bir kıs mı nı çöz müş olu ruz. Ama di ye bi li riz ki, bu ül ke le -
rin ay rı ay rı bi lim sel ter mi no lo ji ile il gi li prob lem le ri var dır; ye ni kav ram lar -
da her kes ta ra fın dan te kan lam lı ka bul edil miş bir sa bit lik söz ko nu su de ğil -
dir. Baş ka bir de yiş le ter mi no lo jik an la yış la rın be lir len me sin de müm kün ol -
du ğu ka dar stan dart pren sip ler den yo la çık mak bi lim sel bir zo run lu luk tur.
An cak bu ko nu da ta rih ten ge len ba zı yan lış eği lim ler den kur tul ma mız da
ge rek mek te dir. Bu nun için ya kın ta ri hi mi ze mü ra ca at et mek te ya rar var dır.
Öy le ki, Azer bay can’ın ba ğım sız lı ğı uğ run da mü ca de le yi Türk dil ve kül tür
bir li ği fik rin den ayır ma yan ay dın la rı mı zın sür gün ba sı nın da id di a et tik le ri
gi bi, Sov yet yö ne tim sis te mi nin te mel amaç la rı içe ri sin de, Rus ya hü küm -
ran lı ğı al tın da ki Müs lü man ve Türk le rin or tak di li nin or ta dan kal dı rıl ma sı,
yal nız Türk ler için yet miş ten çok “ede bi” dil ica dı, her bir “ede bi” di le has,
baş ka la rı na ben ze me yen al fa be ler, or tak ıs tı lah la rın göz ar dı edil me si var dı.
Türk ve Müs lü man halk la rın dil le rin de ki ke li me alış ve rişi nin ya sak lan ma -
sı, bi lim sel, si ya si, sos yal, kül tü rel ıs tı lah la rın Rus ça dan alın ma sı, La tin al -
fa be si nin kal dı rı la rak ye ri ne Ki ril al fa be si nin ge ti ril me si, Av ru pa ıs tı lah la rı -
nın Rus ça da te laf fuz edil di ği gi bi ya zıl ma sı ve “Sov yet sos ya lizm ter mi no -
lo ji si”ni Rus harf le ri ile yaz ma ka ra rı vb. Rus laş tır ma si ya se ti nin bir par ça -
sı idi (18, s. 18). Sov yet ler Bir li ği Ko mü nist Par ti si’nin XVI. kon gre sin de biz -
zat Sta lin’in tek li fiy le gi rişi len bu Rus laş tır ma ve asi mi las yon si ya se ti nin he -
de fi, Sta lin’in ta bi rin ce “bü tün mil li kül tür le ri bir dil ve bir kül tür et ra fın da
bir leş tir mek”ten iba ret ti. Ve bu or tak di lin de Rus di lin den iba ret ol du ğu nu
ar tık giz le yen bi le yok tu (31, s. 177-178). 

1936 yı lın da ya yım la nan “Sov yet Azer bay ca nı’nda Türk Di li ni Rus laş tır -
ma ve İm ha Si ya se ti Hak kın da” baş lık lı ya zı sın da Mir za Ba la Meh met za de,
Sov yet ler de Arap ve Fars kö ken li ke li me le re karşı se fer ber li ğin de vam et ti ği -
ni, ama tas fi ye edi len bu ke li me le rin ye ri ne Türk ıs tı lah la rı ve ya ye ri ne gö re
ulus la ra ra sı bi lim sel-tek nik de ğe re sa hip Av ru pa ke li me le ri de ğil, Rus söz -
cük le ri nin ge çi ril di ği ni vur gu la mak ta dır. Sov yet dil ci le ri açık ça be lirt mek te -
dir ler ki: “Türk di lin de ki Arap ve Fars menşe li ke li me ler Arap-İs lam me de -
ni ye ti nin ha ki mi ye ti ne ti ce sin de mey da na gel miş tir. Şim di ise sos ya lizm me -
de ni ye ti nin dev ri dir. Sos ya lizm me de ni ye ti nin di li ise Ekim Dev ri mi nin di li
olan Le nin-Sta lin di li dir”, ya ni Rus ça dır (19, s. 19). Meh met za de, “Sov yet ter -
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mi no lo ji si”nin da ya tıl ma sı so ru nun dan baş ka “bir de ulus la ra ra sı bi lim sel ıs -
tı lah lar so ru nu var dır” di ye rek, ter mi no lo ji so ru nu na özel lik le dik kat çe ki -
yor du: “Mos ko va’nın Azer bay can’da ça lışan ‘bi lim reh ber le ri’ bu ıs tı lah la rın
da Rus ça da ol du ğu gi bi ka bu lü nü em re der ler. Bun dan baş ka bi lim sel kıy me -
ti ol ma yan ale la de Rus söz cük le ri bi le ‘bey nel mi lel bi lim sel ıs tı lah’ di ye
Türk çe ye so kul mak ta dır. Me se la Ba kü’de Türk çe iki bin ke li me den oluşan
fel se fe ıs tı lah la rı neş re dil miş tir. Pro fe sör Va sil yev’in mü dür lü ğü al tın da tan -
zim edil miş olan bu ıs tı lah lar ara sın da şu gi bi Rus söz cük le ri ne de bol bol
rast lan mak ta dır: Boq, vi na, voz mez di ye, vı vod, jad nost, jad nı, lyu bov, lyu bo -
pıt nı ve ilh...” (19, s. 20).

Bu na karşı lık, Türk dil bir li ği ni (or tak bi lim sel ter mi no lo ji yi) mü da fa a ve
teb liğ eden sür gün de ki ay dın la rı mız şu aki de ye sa dık kal mış lar dır: “Azer -
bay can di li nin, ta ri hi nin yal nız Türk di li nin ta ri hi ile bir lik te an laşıl ma sı ve
araş tı rıl ma sı il mi sa yı la bi lir” (Ah met Ca fe roğ lu). De mek ki yüz yıl lık sü re
bo yun ca emek sar fet ti ği miz “or tak Türk dil bir li ği” fik ri nin ger çek leş me si
ba kı mın dan Türk çe ter mi no lo ji nin or tak stan dart la ra ka vuş tu rul ma sı dik -
kat ede ce ği miz ilk iş tir. 

Ta ri hi Kül tü rel Mi ras ve Kül tü ro lo ji nin Ye ni den Ku rul ma sı

Fik ri miz ce, eş an lam lı, eş ma hi yet li bir ulus la ra ra sı ter mi no lo ji oluş tur -
mak müm kün se, biz de bu na ha zır lık lı ol ma lı ve bu nu oy bir li ği ile ka bul ve
tat bik et me li yiz. Hiç ol maz sa Tür ki ye ile or tak ter mi no lo jik stan dart lar oluş -
tur mak ta raf ta rıy sak, o za man Rus la rın kul lan dık la rı “kul tu ra” ke li me si ni
de ğil, “kül tür” ke li me si ni kul lan ma lı yız. Ve ay rı ca, eğer “me de ni yetşi nas lık”
te ri mi ye ri ne “kul tu ro log ya”yı ter cih eder sek, yu ka rı da ki man tık tan yo la çı -
ka rak “kül tü ro lo ji” de me li yiz. Bu so run lar yet mez miş gi bi, ye ni te rim le rin
çok lu ğun dan (ka rışık lı ğın dan) şi ka yet et ti ği miz hal de, ba zı uz man la rı mız
bir bi lim sa ha sı/da lı ola rak “me de ni yetşi nas lık” ile “kül tü ro log ya”yı fark lı -
laş tır ma teşeb bü sün de bu lu nu yor lar. 

As lın da bu ya zı yı ka le me al mak tan esas ama cı mız da uz man la rın dik ka -
ti ni ter mi no lo jik so run la ra yö nelt mek ten iba ret tir. Bu an lam da ma ka le de
hem mev cut kül tü ro lo ji yak laşım la rı na yer ayır ma ya ça lışa cak, hem de ye ri
gel dik çe ko nuy la il gi li ken di fi kir le ri mi zi açık la ma ya ça lışa ca ğız.

Kül tü rel mi ra sın tet ki ki, bu alan da dün ya tec rü be si nin be nim sen me si,
bi lim sel me tod la rın mil li ta ri hi mi zin öğ re nil me si ne tat bi ki ve mev cut me -
de ni yet te ori le ri nin mu ka ye se li tah li li kül tü ro lo ji nin bir bi lim da lı ola rak
bi çim len me si nin şart la rı ara sın da dır. Ama mil li men su bi ye tin önem li bir
ami li olan di li mi zin adı ko nu sun da bi le bir ta kım te red düt ler le, mü za ke re
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ve tar tış ma lar la karşı karşı ya kal dı ğı mız bir dö nem de “kül tü ro log ya”nın
ma hi ye ti et ra fın da da te zat lı fi kir ler ile ri sü rül mek te dir. Ço ğu za man
muh te va bir ta ra fa bı ra kıl mak ta, tar tış ma lar bi çim ve şe kil ko nu su na
odak lan mak ta dır. Kül tü rel mi ra sı mı zın en ye ni ta ri he ait kay nak la rın dan
bi le ha ber siz ol du ğu muz hal de ter mi no lo jik ba kım dan de tay lar ara sın da
kay bo lu yo ruz. Kül tü ro log ya, me de ni yetşi nas lık, kül tür, me de ni yet vb. gi -
bi kav ram lar et ra fın da uzun uza dı ya ve ba zen de man tık sız tar tış ma la ra
gi rişe rek dik ka ti mi zi esas me se le ler den, acil çö züm ge rek ti ren prob lem ler -
den uzak laş tı rı yo ruz.

Me de ni yet ta ri hi ve te ori si ne iliş kin dün ya bi li mi nin bul gu la rı el bet te bi -
zim için de ge çer li ve fay da lı dır. Öğ re nil me si bü tün top lum lar için zo run lu
olan bu bi lim sel bi ri ki mi biz de be nim se me li yiz. An cak bu zo run lu lu ğun bir
so nu cu ola rak, çeşit li ül ke le rin bi li ma dam la rı ta ra fın dan ya pıl mış araş tır ma -
lar ve üni ver si te ler için ha zır lan mış müf re dat lar ara sın da be lir li fark lı lık la rı
da dik ka te al ma mız ge re kir. Önem li olan bu fark lı lık la rı as ga ri ye in di re rek
ken di miz için en el ve riş li bil gi bi ri ki mi ne ulaş mak tır. Böy le ce me de ni yet te -
ori siy le iliş ki li ko nu ve prob lem ler pren sip iti ba riy le ben zer me se le le ri iha ta
ede bi lir ve or tak bir ba kış açı sı na da ya na bi lir. An cak me de ni yet ta ri hi ne ait
araş tır ma lar da ve seç me li te ra tür de dün ya me de ni yet ta ri hi ile il gi li her han -
gi bir ül ke nin kül tü rel mi ra sı na, hal kın kül tü rel ge le nek le ri ne önem li bir yer
ay rıl mak ta dır. İş te bu an lam da biz ken di mi zi üs tü mü ze düşen gö rev le ri ye -
ri ne ge tir mek te cid di ve sis tem li bir ça ba gös te re bil miş say ma ma lı yız. Şim -
di ye ka dar ya yım lan mış kül tü ro lo ji araş tır ma la rın da mil li ta ri hi mi zin yan sı -
ma sı ne re dey se yok de re ce sin de dir. Hiç ol maz sa Sov yet dö ne min de eser le ri -
nin ya yı mı na ya sak ko nul ma mış şa hıs la rın me de ni ye te da ir fi kir le ri ko nu -
sun da çağ daş top lum da az çok bil gi var dır. Ama ha yat la rı nın bü yük bö lü -
mün de sür gün ha ya tı yaşa mak zo run da ka lan, hat ta ken di ül ke le rin de uzun
sü re ad la rı nın anıl ma sı bi le ya sak la nan bu ay dın lar hak kın da, üni ver si te öğ -
ren ci le ri nin ge ne lin de ve üni ver si te men su bu araş tır ma cı la rın bir kıs mın da
ele man ter bil gi bi le yok tur (29, s. 3-4). 

Azer bay can bi lim sel li te ra tü rün de “kül tü ro log ya” de yi mi nin kul la nıl ma -
sı, onun bi lim sa ha sı ola rak araş tı rıl ma sı, bir di sip lin ola rak eği tim-öğ re tim
fa ali ye ti için de yer al ma sı yal nız son yıl lar da gö rül se de, bu, hiç de kül tü ro -
lo ji fi kir ta ri hi mi zin söz ko nu su dö nem le sı nır lan ma sı na te mel oluş tur ma -
mak ta dır. Ger çek şu dur ki, res mi ve for mel ola rak kül tü ro log kad ro la rı nın
oluş tu rul ma sı na son yıl lar da baş lan mış tır. Son za man lar da kül tü ro lo ji ala -
nın da araş tır ma la ra me ra kın gi de rek art ma sı se vin di ri ci bir du rum dur. Ama
Azer bay can lı bi li ma dam la rı ta ra fın dan da ha ön ce ki dö nem de de kül tü ro lo -
ji nin fark lı alan la rı na iliş kin çeşit li eser ler ya zıl mış tır. Azer bay can kül tü rel
araş tır ma la rı na de ğer li hiz met ler de bu lu nan ta rih çi, fi lo zof, ede bi yat çı, et -
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nog raf, dil ci, sa nat çı vb. kül tür in san la rı mız ken di le ri ni kül tü ro log ola rak
tak dim et me se ler de, bu alan da önem li iş ler gör müş ler dir. Ba zı is tis na lar la,
on lar esa sen sos yal ve in sa ni bi lim le rin tem sil ci le ri dir. 

Şüp he siz ki, ma hi yet iti ba riy le ken din de da ha ge niş me se le le ri ih ti va
eden, çeşit li bi lim le rin karşı lık lı et ki leşi mi ni ve bü tün leş me si ni ta lep eden
“kül tü ro log ya”nın Azer bay can’da sağ lam bir te mel üze rin de yük sel me si ve
ma ne vi, mil li ve beşe ri de ğer le re ce vap ver me si için, söz ko nu su kül tü rel bi -
ri ki mi be nim se me li ve on la rın eser le rin den ya rar lan ma lı yız (28, s. 28). Çün -
kü mil li-me de ni bir li ğin ve ba ğım sız lık ide ali nin ön cü sü olan kül tür in san la -
rı nın mil li ta ri hi miz de ki yer le ri nin be lir len me si, on la rın bi ri kim le ri nin tet kik
ve teb li ği, id di a et ti ği miz va ris li ğin fi kir de, söz de ve emel de tas di ki, kül tü rel
ba ğım sız lı ğın zo run lu şart la rın dan dır. Bas kı, ya sak ve mah ru mi yet ler dev ri
(Sov yet ler dö ne mi) ile kı yas la dı ğı mız da, bu gün me de ni yet ta ri hi mi zin araş -
tı rıl ma sı ve de mok ra tik top lum ku ru cu lu ğun da bu ge le nek ten ya rar lan ma
de re ce si, sa hip ol du ğu muz im kan lar göz önün de tu tul du ğun da ye ter li sa yı -
la maz. Bu ne den le kül tü rel mi ra sı mı zın la yı kıy la teb li ği için, in san lı ğın me -
de ni yet mi ra sı na, Türk düşün ce ta ri hi ne ve Azer bay can kül tü rü nün ge liş me -
si ne kat kı da bu lu nan, ha yat la rı ve eser le ri ye ni nes le ör nek oluş tu ran şah si -
yet le rin eser le ri da ha de rin den araş tı rıl ma lı, on la rın kül tür ve me de ni yet
kav ram la rı na yak laşım la rı öğ re nil me li dir.

Ne ya zık ki, kül tü rel ge le ne ği mi zin kay nak la rı nın araş tı rıl ma sı ve teb li ği
ile iliş ki li top lum sal düşün ce de ki boş lu ğun dol du rul ma sı yö nün de be lir li bir
can lan ma yal nız bi lim sel ca mia da, araş tır ma cı lar ara sın da göz lem len mek te -
dir. Bu sa ha da ya pı lan araş tır ma lar bir kı sım bi lim sel ya yın lar da gö rül se de,
kit le sel ya yın lar da ve araş tır ma lar da bu an lam da yü rek le ri fe rah la tan bir
man za ra gö ze çarp ma mak ta dır. Bu ek sik li ğin gi de ril me si an cak, ya pı lan
araş tır ma la rın top lu ma mal edil me siy le müm kün dür. 

“Me de ni yet” Kav ra mı Tar tış ma la rı

İn sa nın ba zen uyuş tu ru cu en for mas yon se li karşı sın da doğ ru yu eğ ri den,
ha ki ka ti yan lış tan, mil li de ğe ri me lez leş miş me de ni yet ten, bi li mi si ya set ten
ayır ma nın güç leş ti ği bir za man da me de ni ye te da ir ter mi no lo jik an la yış la rın
çok lu ğu, bu kav ram la rın bir bi rin den fark lı şerh edil me si, beş-on ye ni te rim
ez ber le ye rek baş ka la rın dan da ha çok bil gi li ve ori ji nal düşün ce ye sa hip ol -
du ğu nu zan ne den bir bi li ma da mı ti pi ya rat ma ya ça lışan la rın id dia lı
“keşif”le ri, me de ni yet hak kın da ya lın ve sağ lam bil gi el de et mek is te yen le ri
olum suz yön de et ki le mek te dir. Me se le ye her ke sin an la ya bi le ce ği bir şe kil de
açık lık ge ti ril mek ten se, ba zı “kül tü ro log lar” ta ra fın dan kav ram la ra an laşıl -

323

KÜLTÜR-SANAT SOSYOLOJİSİ



maz bir şerh ve tah lil ge ti ri le rek kav ram kar maşa sı na yol açıl mak ta, bi lim sel
düşün ce de ka os ya ra tıl mak ta dır.

Böy le ce me de ni yet hak kın da dün ya bi lim sel-teo rik düşün ce sin de ren ga -
renk, hat ta kar maşık ve çe liş ki li bir man za ra göz len mek te dir. Me de ni ye te
yak laşım da kri ter le rin çeşit li li ği gö ze çarp mak ta dır. Cid di söz sa hip le ri nin
her bi ri nin ken di kri te ri var dır der sek yan lış ol maz. Dün ya nın fark lı ül ke le -
rin de me de ni ye tin çer çe ve si fark lı kon tur lar la çi zil di ği gi bi, bi li ma dam la rı nın
ter mi no lo jik tu tum lar karşı sın da da çeşit li tu tum la rı var dır. Ama ço ğun luk
“in sa nın me de ni ye tin ürü nü” ve “me de ni ye tin in san lı ğın kur tu luş yo lu” ol -
du ğu gö rüşün de hem fi kir dir. De mek ki so ru na po zi tif açı dan yak laşıl dı ğın da
he def ler ve ma hi yet ay nı dır. Me de ni ye ti araş tı ran bi li min na sıl ad lan dı rıl dı ğı
da o ka dar önem li de ğil dir. Me de ni dün ya için bu fe no me nin muh te va, iş lev
ve ön ce lik le ri bir dir. Ke li me le rin menşe i, eti mo lo jik an lam la rı ko nu sun da de -
rin araş tır ma lar da el bet te ya rar lı dır, an cak za man geç tik çe ke li me le rin içe rik,
an lam ve sı nır la rı nın de ğişik li ğe ma ruz kal dı ğı nı da akıl dan çı kar ma mak ge -
re kir. Dün ya nın git tik çe “kü çül dü ğü” ve top lum la rın da ha çok me de ni ya kın -
lı ğa can at tı ğı bir dö nem de ter mi no lo jik stan dart la ra, kav ram la rın her kes ta -
ra fın dan an laşı la bi lir, sta bil bir ha le ge ti ril me si ne ih ti yaç art mak ta dır. Bu za -
ma na ka dar ge rek me de ni ye tin ida re yön tem le ri ve ik ti sa di koşul la rı nın, ge -
rek se an la yış la rın fark lı lı ğı ba kı mın dan dün ya da çeşit li lik ve ken di ne mah -
sus luk gö rül mek te dir. Me de ni yet bir di zi bi lim le rin araş tır ma ko nu su dur. Bu
fe no men çeşit li tek nik ler va sı ta sıy la az ve ya çok de re ce de ted ris edi lir. Şüp he -
siz ki, me de ni yet ko nu su nu araş tı ran bi lim le rin çok lu ğu onun ma hi ye ti ni de -
ğiş tir mez. Özel lik le de dün ya üni ver si te le rin de me de ni ye tin eği tim-öğ re ti mi
me se le sin de ka rışık bir man za ra var dır. Me de ni ye tin so mut bir ad al tın da bü -
tün lük lü ve sis tem li şe kil de öğ re til me si ne çok az ül ke de rast ge lin mek te dir.
Ör ne ğin soy, ta rih, ge le nek ve mil li de ğer ler ba kı mın dan bağ lı ol du ğu muz
Tür ki ye üni ver si te le rin de sırf me de ni ye tin öğ re ti mi ne yö nel miş di sip lin ler
blo ku, ay rı ca bi lim sel in deks ba kı mın dan me de ni yetşi nas lık ve ya kül tü ro log -
ya is ti ka me tin de uz man laş ma lar bu lun ma mak ta dır. Me de ni yet fark lı bö lüm
ve bi lim sa ha la rın da araş tı rı lır; ta rih, sos yo lo ji, fel se fe ki mi bi lim ler va sı ta sıy -
la öğ re ti lir. Bu an lam da uz man la rı mı zın ço ğu, uzun yıl lar dır or tak eği tim-öğ -
re tim sis te mi ne sa hip ol du ğu muz Rus ya mo de li ne üs tün lük ver mek te dir ler.
Bu mo de li ken di le ri için bir stan dart ola rak gö ren ler, Rus üni ver si te le ri için
ya zıl mış müf re dat la rın ay nen Azer bay can’da da be nim se me si ni mak bul sa yı -
yor lar. Bu nun fark lı se bep le ri üze rin de hü küm yü rüt mek baş ka bir ça lış ma -
nın ko nu su ol mak la bir lik te, bu ra da şu ka da rı nı be lirt me li yiz ki, söz ko nu su
tek yan lı ba ğım lı lık iliş ki si so nu cun da “bi lim sel hır sız lık” olay la rı na da sık lık -
la rast lan mak ta dır. Ön ce lik le bu ba ğım lı lı ğın kı rıl ma sı ge rek mek te dir. Me de -
ni yet ola rak ka bul edi len bir fe no me ni araş tı ran bi li min adı ko nu sun da so nu
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gel mez tar tış ma la rı bir ya na ko ya rak, mil li ta ri hi mi zin ve kül tü rü mü zün ge -
lişim se rü ve ni ni araş tır ma lı ve mev cut ta ri hi bi ri ki mi de mok ra tik yurt taş top -
lu mu ku ru cu lu ğu na uy gu la mak gi bi önem li gö rev le rin ha ya ta ge çi ril me sin de
so rum lu lu ğu mu zu id rak et me li yiz.

Ay dın la rı mı zın me de ni ye te da ir ter mi no lo jik gö rüş le ri ne açık lık ge ti ril -
me si için göz den uzak tu tul ma ma lı dır ki, me de ni ye te da ir teo rik kav ram la -
rın çeşit li li ği ve bu sa ha da teo rik fi kir bir li ği nin ol ma ma sı nın se bep le rin den
bi ri, kar maşık ve çok yön lü tah lil ve şerh ler le izah edi len me de ni yet fe no me -
ni nin bi lim sel tet ki ki nin güç lü ğü dür. Me de ni ye te da ir eser ler de rast la nan
ba zı ter mi no lo jik an la yış la rın fark lı şerh le ri ko nu sun da ise di ye bi li riz ki, bü -
tün lük lü ola rak sos yal bi lim le rin hiç bir an la yışı “me de ni yet” an la yışı ka dar
çeşit li mu ha ke me le re, mü la ha za la ra, ta rif le re se bep ol ma mış tır. Özel lik le de
so mut bi lim ler çer çe ve sin de me de ni yet hak kın da bir bi rin den fark lı, çok
çeşit li ta sav vur lar mev cut tur. Ve hat ta di ye bi li riz ki, bu gün me de ni ye te iliş -
kin ya pı lan hiç bir mu fas sal ta nım onun muh te va sı nı tam ola rak ifa de ede mi -
yor. Kül tü ro lo ji, fel se fe, sos yo lo ji, ta rih, et nog raf ya, psi ko lo ji ve di ğer sos yal
bi lim ler de me de ni ye tin ço ğu za man bir bi rin den ol duk ça fark lı ta rif le ri ne te -
sa düf edil mek te dir. Bu ta rif ler de ço ğu za man me de ni ye tin fark lı, ba zen de
ol duk ça önem li yön le ri iha ta edil mek te, ama bu nun la bir lik te hiç de az
önem li ol ma yan di ğer ta raf la rı göz den ka çı rıl mak ta dır (21, s. 14). 

Ba zen bu fi kir çeşit li li ği sa de ce bi lim sel se bep ler le de ğil, ay nı za man da
sos yal-ta ri hi se bep ler le de izah edi lir. Çün kü me de ni yet teo rik açık la ma ta -
lep eden bir ol gu ol du ğu gi bi, ay nı za man da top lum sal ge liş me nin ger çek
ko nu su dur. Me de ni yet prob le mi dün ya nın ta rih sel se rü ve ni nin do lay sız bir
tü re vi ve so nu cu dur (21, s. 5). Me de ni yet öy le bir fe no men dir ki, onu top -
lum sal ha ya tın di ğer sa ha la rın dan ay rı, ba ğım sız ola rak düşün mek müm kün
de ğil dir. Me de ni yet, en ge niş an lam da, in sa nın yaşam sal fa ali ye ti nin bü tün
te mel alan la rı nı -mad di üre ti mi, sos yal-si ya sal iliş ki le ri, ma ne vi ge liş me sa -
ha sı nı, ma işe ti, in san lar ara sın da ki karşı lık lı iliş ki le ri kuşa tır. Bu ne den le bi -
li ma dam la rı bu fak tö rü da ha çok önem ser ler ki, me de ni yet top lum sal bir
olay dır, o yal nız top lum sal yaşa mın bü tün yön le ri (ik ti sa di, sos yal, si ya si,
ma ne vi) göz önün de bu lun du ru la rak an laşı la bi lir.

Kav ram sal Bir So run: Kül tür mü, Me de ni yet mi? 

Me de ni ye tin tek ve bi ri cik bir ya pı ya, da ha doğ ru su or ga nik bir bir li ğe sa -
hip olup ol ma dı ğı prob le mi üze rin de ye te rin ce tar tış ma lar yü rü tül müş tür.
Me de ni yet kav ra mı ye ri ne “kul tu ra” te ri mi ne ön ce lik ve ren Ağa lar Mem me -
dov’un araş tır ma sın da şöy le bir tas nif or ta ya ko nul mak ta dır: “Vin cu lum
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Subs tan tia le” yak laşı mı na gö re, kul tu ra nın ay rı ay rı un sur la rı (din, fel se fe,
sa nat, dil, yaşam tar zı, ai le ku ru mu, eği tim ge le nek le ri vs.) ara sın da uz vi (or -
ga nik -subs tan si yo nal) bir ala ka var dır. “Vin cu lum Func ti ona le” yak laşı mı na
gö re ise, ak si ne, kül tü rel un sur lar ara sın da sa de ce emek taş lık (fonk si yo nel)
ala ka sı var dır. Bi rin ci ba kış açı sı din sel dir ve ta rih te, in san da ve kül tür de ev -
ren sel bir bir lik arar; ikin ci ba kış açı sı ise plu ral lik ve pa ra dok sal lı ğa ica zet
ve ren pro fan (bi lim sel) ba kış açı sı dır. Bi rin ci te ori ye gö re, bü tün beşer kül tü -
rü ev ren sel ve tek bir çı kış kay na ğı nın, ila hi bir baş lan gı cın ürü nü dür ve bu -
na gö re de, or tak bir nü ve ye sa hip tir. İkin ci teo ri ise kül tür le rin her bi ri ne
spe si fik özel lik le ri iti ba riy le yak laşır ve on la rın bir lik teş kil et me si ni göz ar -
dı eder. Ni etzs che’nin “in san in di vi diu um (bö lün mez, bi ri cik) de ğil, di vi di -
uum dur (par ça lı dır, te zad lı dır)” fik ri ikin ci yak laşı mın ifa de si dir. Bu, ay nı
za man da Ba tı bi li min de “ho mo de i” (mah luk, ya ra tıl mış) ola rak in san pa ra -
dig ma sın dan “ho mo fa ber” (ha lik, ya ra tı cı) ola rak in san pa ra dig ma sı na ge -
çişin so nu cu dur (22, s. 123).

Bi lim sel ba kış açı la rı na karşı laş tır ma lı ola rak ba kıl dı ğın da ise bü tün me de -
ni yet le rin oluşu mun da, te me lin de bir inan cın var ol du ğu nu sa vu nan gö -
rüşün git tik çe güç len mek te ol du ğu nu göz lem le mek te yiz. Bu yön de ki düşün -
ce le ri ni me rak lı bir tarz da or ta ya ko yan Gün tay Gen calp, özel lik le Tür ki ye li
sos yal bi lim ci Yıl maz Özak pı nar’ın fi kir le ri ni dik kat çe ki ci bul mak ta dır: “Sü -
mer ler den gü nü mü ze ka dar her bir me de ni ye tin bir inanç çev re sin de şe kil -
len di ği gö rüşü gü nü müz de yay gın dır. Ne za man o inanç çök müş se, ona bağ -
lı olan me de ni yet de ta rih ten si lin miş tir. Çün kü bu gö rüşe gö re me de ni ye tin
or ta di re ği inanç ve bu inan ca bağ lı ah lak ni za mı dır, yan di rek le ri ise si ya si ve
eko no mik ör güt len me ler dir. Yan di rek ler ze de le nir se, o me de ni yet ya ra alır,
an cak çök mez, ken di ni ona ra bi lir. Me de ni ye tin or ta di re ği olan inanç çök tü -
ğün de ar tık yan di rek ler de onun la bir lik te çö ker. Bu ne den le, özel lik le post -
mo der ni te de me de ni ye ti, ru hi yük se lişin şu u ru na var mak ve bu yük se lişin
içer di ği ras yo nel inanç sis te mi gi bi al gı la ma lar söz ko nu su dur.” (8).

Me de ni ye te iliş kin yüz ler ce ta ri fi ih ti va eden çağ daş kül tü ro lo ji li te ra tü -
rün de “me de ni yet” kav ra mı iki an lam da, “ge niş” ve “dar” an lam da kul la -
nıl mak ta dır. Ge niş an lam da me de ni yet, top lum da ka bul edi lip onay la nan
bü tün yaşam form la rı nı -sos yal norm la rı, adet le ri, ku rum la rı, dev le ti ve ik -
ti sa di yaşa mı, kı sa ca sı her şe yi ifa de eder. Dar an lam da ise me de ni ye tin sı -
nır la rı ma ne vi ya ra tı cı lık sa ha la rı nın sı nır la rı ile gü zel sa nat lar, ma ne vi yat,
en te lek tü el fa ali yet le çer çe ve le nir (33, s. 18). Azer bay can düşü nür le ri nin
eser le rin de ço ğu za man me de ni yet an la yışı en ge niş an lam da kul la nı la rak,
beşe ri ve özel lik le de mil li ka rak ter li bir olay ola rak de ğer len di ri lir. Bir ta -
raf tan me de ni ye te mil li yet de re ce sin de önem ve ri lir se, yal nız bu kül tü rel
de ğer ler sa ye sin de mil li dev let ku ru cu lu ğu nun müm kün lü ğü ka bul edi lir -
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se, di ğer ta raf tan da şöy le bir tez ile ri sü rü le bi lir ki: “Mil li ba ğım sız lı ğa sa -
hip ol ma yan bir mil let, hür ri yet ve har sı nı ko ru ya maz.” Mir za Ba la Meh -
met za de sür gün ay dın la rın bu ko nu da ki ka na at le ri ni şöy le bir tarz da ge -
nel leş tir mek te dir: “Beşer me de ni ye ti mil li me de ni yet le rin top la mın dan
iba ret tir. Mil let ler ba ğım sız ol ma dık ça mil li me de ni yet le ri ni mu ha fa za ede -
mez ler. Bu na gö re de beşer me de ni ye ti ku sur lu olur. Beşer ha ya tı ta bi at la
mü ca de le den iba ret tir. İn san me de ni ye ti bu mü ca de le ler den ha sıl olan ga -
ni met tir. Beşe rin ama cı beşe ri me de ni ye ti da ha zi ya de te min et mek ve
onun fey zi ni da ha zi ya de umu mi leş tir mek tir. Beşe ri me de ni yet ise mil li
hars la rın (kül tür le rin) iş ti ra kin den ve gü zel lik le ri nin top la mın dan ha sıl
olan bir ye kun dur. Me de ni ye tin te mi ni, in san la rın top lu ola rak yaşa ma sı
an cak me de ni bir hü kü met te si si ile müm kün dür. Beşer me de ni ye ti mil li
kül tür le rin top la mın dan iba ret iken, en mu va fık ve en ta bii dev le tin de mil -
li dev let ol ma sı aşi kar dır” (23, s. 61).

Dün ya kül tü ro lo ji li te ra tü rü nün yüz ler ce ta rif le ri ile karşı laş tır ma lı tah lil
ya pıl dı ğın da, bu düşü nür le rin me de ni ye te da ir mil li-ide olo jik ko nu mu da ha
iyi gö rü le bi lir. Mil li can lı lı ğı bü tü nüy le me de ni ye te bağ la yan M.E. Re sul za -
de şöy le yaz mak ta dır: “Ben ce, beşe ri me de ni yet mil let le rin zah met le rin den
ha sıl olan bir ye kun dur. Her mil let ken di ik ti dar ve ba ğım sız lı ğı sa ye sin de,
ya ni ken di di ri li ği ile ken di ne has, ken di ne has ol du ğu ka dar da kıy met li ba -
zı şey ler ila ve eder ki, bir mil le tin öl me si ve ya öl gün fi kir ler le yaşa ma sı yal -
nız ken di nin bed baht lı ğı nı de ğil, beşe ri ye tin de bü yük bir nok sa nı nı teş kil
eder” (25, s. 462).

Azer bay can kül tü ro lo ji fik ri ni çok sa yı da ça lış ma sıy la zen gin leş ti ren Ah -
met Ağa oğ lu’nun eser le rin de de me de ni yet en ge niş yön ler den şerh edi lir.
Öy le ki, o, me de ni ye ti da ha ge niş, bü tün ta rif le ri içi ne alan ve bu ke li me ye
en ge niş an la mı ve ren “ha yat tar zı” ola rak ka bul ede rek Üç Me de ni yet ad lı
ese rin de şöy le ya zar: “Me de ni yet de mek ha yat tar zı de mek tir.” Bir şart la ki,
bu ra da ha yat kav ra mı en ge niş ve çok yön lü bir an lam taşı ma lı, ha ya tın bü -
tün sa ha ve ta raf la rı nı, mad di ve ma ne vi ha di se le ri ni özün de ih ti va et me li -
dir. Böy le ol du ğu za man me de ni yet düşün ce ve ak tar ma tar zın dan baş la ya -
rak, gi yim-kuşam tar zı na ka dar ha ya tın bü tün te za hür le ri ni, ha di se le ri ni
iha ta et miş olur (1, s. 3).

Ba zen söz ko nu su ter mi no lo jik ka rışık lık yü zün den kül tür ve me de ni yet
kav ram la rı fark lı an lam lar da kul la nıl mak ta dır. Bu fark lı lık, bu kav ram la rın
han gi si nin da ha ge niş an lam içe ri ği ne sa hip ol du ğu düşün ce sin de ken di ni
gös te rir. Ör ne ğin M.E. Re sul za de ço ğu za man me de ni ye ti da ha ge niş an lam -
da kul lan dı ğı hal de, Azer bay can Kül tür Ge le nek le ri ad lı ese rin de bu nun ter si -
ni gö rü rüz: “Bü tün kül tür ler üç bü yük ami lin karşı lık lı te si rin den do ğar lar:
Coğ ra fi amil -va tan-, et nog ra fik amil -mil let- ve ma ne vi amil -me de ni yet-”
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(26, s. 9). Bu ra da ya zar me de ni ye ti dar an lam da kul lan mış, ma ne vi sa ha lar -
la sı nır lan dır mış, kül tü rü ise en ge niş çer çe ve de tak dim et miş tir.

Ge nel de ise Azer bay can’ın ba ğım sız lı ğı uğ run da dai ma mü ca de le et miş ay -
dın lar mil le ti mey da na ge ti ren un sur lar ara sın da me de ni yet bir li ği ve bü tün -
lü ğü ne çok önem li bir yer ver miş ler dir. On la rın fik rin ce, bir mil le tin mil li me -
de ni ye ti, onun mil li ta ri hin den ko pup ge len ata la rın mi ra sı ve mad di var lı ğı -
nın, inanç ve ah lak yü ce li ği nin, dil ve sa nat zen gin li ği nin, adet ve ge le nek le ri -
nin ya rat tı ğı or tak bir de ğer ler top lu su dur. Bir mil le tin var ola bil me si, dün ya
mil let le ri ne var lı ğı nı ka bul et ti re bil me si için, ken di me de ni de ğer le ri ni bi lim -
sel şe kil de in ce le me si, ta nıt ma sı, ya ra tı cı şe kil de ge liş tir me si zo run lu dur.

Böy le ce Azer bay can’da ve Tür ki ye’de (be lir li bir an lam da dün ya da) kül -
tür, me de ni yet ve si vi li zas yon kav ram la rı nın (kav ra mın ir fan, üm ran, hars,
uy gar lık gi bi kul la nım la rı bir ya na) an lam la rı na fark lı yak laşım la rın ol du ğu -
nu gör müş bu lu nu yo ruz. Bu na gö re “kül tü ro log ya” bi li mi nin mil li-ta ri hi
düşün ce den mah rum, bir boş luk ta “çır pın dı ğı” bir za man da bu te rim le re ih -
ti yat ve dik kat le yak laş mak ye ri ne, on la rı baş aşa ğı çe vir mek, rast ge le su ret -
te bir bi ri nin ye ri ne ge çir mek şaş kın lık tan baş ka bir şey ifa de et mi yor. Ge ne
de, re fe rans, şerh ve ter cü me ler de ya za rın fik ri ni ve ori ji nal met ni ni tah rif et -
mek ten sa kı nıl ma lı dır. (30, s. 3-7). Bü tün du rum lar da, Zi ya Gö kalp, Hü se yin -
za de Ali, Ah met Ağa oğ lu, Meh met Emin Re sul za de, Müm taz Tur han, Ce mil
Me riç, İb ra him Ka fe soğ lu’ndan baş la ya rak me de ni ye te da ir eser ler yaz mış
kül tü ro log la rın eser le rin de bu kav ram lar hak kın da oluş muş ka na at ler var dır
ki, prob le mi on lar dan fay da la na rak çöz me miz da ha man tık lı dır.

Türk Sos yal Bi lim ci le rin de Kül tür-Me de ni yet 
Ay rı mı ve Tar tış ma la rı

Kay nak la rı araş tı rıl dı ğın da bel li olur ki, dün ya sos yo log ve an tro po log la -
rı nın ço ğu “me de ni yet”ten çok “kül tür” ke li me si ne üs tün lük ve rir ler. Bir kıs -
mı bu ke li me le ri si no nim, di ğer bir kıs mı ise fark lı an lam lar da kul la nır lar.
“Kül tür ve Me de ni yet Kav ram la rı” baş lık lı ma ka le sin de prob le mi sis tem li
bir şe kil de in ce le yen İb ra him Ars la noğ lu (2), kül tür ve me de ni yet kav ram la -
rı nın Os man lı Dev le ti’nin Ba tı lı laş ma dö ne min de Türk çe ye gir miş ol du ğu nu
be lirt mek te dir. Tür ki ye’de ilk de fa bu kav ram la rı sos yo lo ji cep he sin den tah -
lil eden ve tar tışan düşü nür Zi ya Gö kalp’tir. Ce mil Me riç de onay la mak ta dır
ki, kül tür ke li me si Türk çe ye iki kay nak tan gel miş tir: Fran sız ca dan ve İn gi liz -
ce den. Fran sız ca kül tü rün Türk çe karşı lı ğı “ir fan”, İn gi liz ce kül tü rün karşı lı -
ğı ise “me de ni yet”tir (20, s. 15). Bu yak laşı ma gö re, Fran sız ca kül tür de nil di -
ğin de, sos yo log la rın da ha çok ma ne vi kül tür de dik le ri kav ram na zar da tu tu -
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lur. İn gi liz ce kül tür de nil di ğin de ise, mad di kül tür/me de ni yet düşü nü lür.
Türk çü lü ğün Esas la rı (11, s. 25) ki ta bın da or ta ya koy du ğu gi bi, Zi ya Gö kalp
kül tür le me de ni ye ti ay rı ay rı kav ram lar ola rak ka bul eder. Kül tü rü hars ola -
rak tak dim eden Zi ya Gö kalp’e gö re hars mil li, me de ni yet ise bey nel mi lel dir
(10, s. 1). Bu tar tış ma dan ha re ket eden Bal ta cı oğ lu’na gö re Tan zi mat’tan be ri
kül tür le me de ni ye ti, vic dan la ak lı, Türk lük le Av ru pa lı lı ğı bir bi ri ne ka rış tır -
dık. Sos yo lo ji bi li mi nin ay rı cins ten ger çek le ri bir bi rin den bı çak la ke sil miş
gi bi ayır ma sı ge re kir (3, s. 21, 357). 

Ba tı tak lit çi li ği ne gi rişil me se bep le ri içe ri sin de kül tür le “me de ni ye ti bir bi -
ri ne ka rış tır ma” fak tö rü nü öne çı ka ran araş tır ma cı lar da var dır. On la rın yak -
laşım la rın dan öy le bir ka na at ha sıl olur ki, me de ni yet, in san lı ğın ça lışa rak
or ta ya koy du ğu bi lim sel ve tek no lo jik iler le me le rin, kül tür ise bir top lu mun
ta rih için de mey da na ge tir di ği de ğer hü küm le ri nin (bi lim, sa nat, ah lak ve di -
ne ait de ğer ler) bü tü nü dür. Biz Ba tı tek ni ği ni bir den bi re be nim se me ye baş la -
ma dık, bu tek nik me de ni yet “bi ze asır lar dan be ri dam la dam la gel mek te dir.
Tek nik, kül tür den sı zan bir usa re, kül tür ağa cı nın ye tiş tir di ği bir mey ve dir.
Hal bu ki, bi zim ken di kül tü rü müz tek no lo ji ler ya rat ma dı. Onu ema net boh -
ça lar için de Garp ten al dık, ya rat ma nın zev ki ni bi le yaşa ya ma dık” (35, s. 15).

Me de ni yet ve kül tür le rin bir bü tün teş kil et ti ği ni ve her me de ni ye tin ken -
di ne öz gü bir kül tür ve sa nat ya rat tı ğı nı söy le yen ler de var dır (16, s. 40). Kül -
tür ve me de ni yet kav ram la rı nın ye ni den göz den ge çi ril me si ni ge rek li gö ren,
bu kav ram la rın bi çim ve içe rik le ri nin ye ni den tan zim edil me si ni şart koşan
Mu zaf fer Er söz’e gö re ise, “Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin bu ka dar yıl lık cum hu -
ri yet ol ma sı na rağ men, me de ni bir şah si yet el de ede me me si ve çeşit li bo ca -
la ma lar için de ol ma sı nın se be bi, bu kav ram la rın ye ter li şe kil de ta nım lan ma -
mış ol ma la rın dan ile ri gel mek te dir” (6, s. 4). O, kül tür ve me de ni ye ti di na -
mik ola rak şöy le ta nım la mak ta dır: “Me de ni yet bir amil, kül tür ise ne ti ce dir,
eser dir. Me de ni yet, kül tür ya ra tan dü zen dir. Bir ben zet me ya pa cak olur sak,
me de ni yet bir fab ri ka, kül tür ise imal edi len şey ler dir. Me de ni ye tin baş lı ca
key fi ye ti ya ra tı cı ol ma sı, kül tü rün ise ya ra tıl mış ol ma sı dır.” Zi ya Gö kalp’in
“Garp me de ni ye tin de nim” ifa de si ne eleş ti rel yak laşan Mu zaf fer Er söz’ün
ka na ati ne gö re: “Garp ve Şark me de ni ye ti ne bağ lı lık di ye bir şey yok tur. Sa -
de ce bir mil le tin ha yat gö rüşü ne gö re inşa et ti ği sağ lam ve can lı me de ni yet
var dır. Bu nun inşa sın da es ki ve ye ni bü tün me de ni yet ler le bir lik te, Garp me -
de ni ye ti ne güç ve kuv vet bahşe den un sur lar dan da fay da lan mak ge re kir.
Bu nun için Gö kalp gi bi ‘Garp me de ni ye tin de nim’ de ğil, ‘Türk me de ni ye tin -
de nim’ de mek da ha doğ ru olur” (6, s. 13-15).

Re fe rans gös ter di ği miz par ça dan da an laşı la ca ğı gi bi, me de ni ye tin bey -
nel mi lel ol ma sı te zi ni red de den araş tır ma cı nın düşün ce si ne gö re bu kav ram
mil li dir. Böy le düşün dü ğü için dir ki, o, Gö kalp’in “Garp me de ni ye tin de -
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nim” gö rüşü ne karşı çık mak ta ve bu gö rüşü nü öy le te mel len dir mek te dir ki,
ge lişip ke ma le eriş mek is te yen bir me de ni yet, geç miş te ki ve yaşa mak ta olan
bü tün me de ni yet ler den fay da lan ma lı, an cak ken di ori ji nal li ği ni ya rat tı ğı
eser ler de gös ter me li dir. Ba tı me de ni ye ti ne ka tıl mak ye ri ne es ki den (Sel çuk -
lu ve Os man lı) ol du ğu gi bi me de ni ye ti mi zi ye ni den ya rat mak esas ol ma lı dır.

Bu ra da şu nu da kay det mek ge re kir ki, ba zı araş tır ma lar da kül tür le me de -
ni yet kav ram la rı ay nı an lam da kul la nıl mak ta dır. Ör ne ğin İbn Hal dun’a gö -
re ta ri hin, sos yo lo ji nin ve an tro po lo ji nin ko nu su üm ran dır. “İs lam, me de ni -
yet ve kül tü rü tek ke li me ile ifa de et miş tir: Üm ran” (20, s. 42). Baş ka de yiş le
İs lam düşün ce sin de kül tür ve me de ni yet ara sın da bir ay rım yok tur. Bu nun
böy le ol ma sı do ğal dır, çün kü dün ye vi bir din olan İs la mi yet, kül tür ve me -
de ni ye ti dün ye vi li ğe gö re ta yin ede cek tir. Za ten dün ye vi li ğe da ya nan bü tün
din ler ve ide olo ji ler dün ye vi kav ram lar kul la na cak lar dır. Me de ni ye tin bi lim -
sel te ori si ne da ir te mel fi kir ler öne sü ren B. Ma li nows ki kül tü rü, top lu mun
ya rat tı ğı tek no lo jik ürün ler, tü ke tim mad de le ri, ku rum la rı na bi çim ve ren ge -
le nek ler, fi kir ler, sa nat lar ve inanç lar ola rak tak dim eder (17, s. 89). İb ra him
Ka fe soğ lu’na gö re ise kül tür, bir top lu lu ğun dün ya gö rüşü nün man za ra sı nı
ya ra tan ma ne vi de ğer ler le, bu ma ne vi güç le rin fa al ha ya ta ak set ti ril me sin -
den do ğan tek no lo ji nin ya rat tı ğı bir “bü tün”dür (14, s. 1).

Kül tür ve me de ni ye ti fark lı yön ler den in ce le yen Zi ya Gö kalp’in kül tü ro -
lo ji ala nın da bir çok ça lış ma sı var dır. Ör ne ğin İb ra him Ars la noğ lu, yu ka rı da
ya rar lan dı ğı mız ese rin de Zi ya Gö kalp’in bu kav ram laş tır ma sı nı sis tem leş ti -
re rek tas nif et miş tir (2). Kül tür, ge nel lik le sos yal an tro po lo ji, sos yal psi ko lo -
ji, ta rih, sos yo lo ji ve et no lo ji gi bi sos yal bi lim dal la rı nın or tak ola rak meş gul
ol duk la rı bir ko nu dur. Ta bii ki bu bi lim le rin her bi ri kül tü rü, ken di ne öz gü
yön ler den araş tır mak ta dır. Fran sız sos yo lo ji sin de Durk he im’dan ön ce ter mi -
no lo ji de kül tür ke li me si kul la nıl ma mış tır. Kül tür kav ra mı, sos yo lo ji nin Fran -
sa’da sö nük leş ti ği aşa ma da (iki dün ya sa vaşı ara sın da ki dö nem de) or ta ya
çık mış tır. Bu ne den le dir ki, Fran sa’da sos yo lo ji ve an tro po lo ji lü gat le rin de
kül tür kav ra mı yer al ma mak ta dır. Bu nun ak si ne ola rak İn gi liz ce lü gat le rin
he men hep sin de kül tü rün sos yo lo jik ve an tro po lo jik an lam la rı yer alır. Ame -
ri ka lı sos yo log lar ise bu kav ra mı er ken den be nim se miş ler dir (20, s. 42).

Araş tır ma cı lar Zi ya Gö kalp’in I. Dün ya Sa vaşın dan ön ce ki yıl lar da ne
kül tür kav ra mı nı, ne de ir fan kav ra mı nı kul lan ma ma sı nın ne den le ri ni açık -
ça or ta ya ko ya bil miş ler dir. Gö kalp, kül tür le ay nı an la ma ge len Arap ça hars
ke li me si ni ter cih et miş tir. Ama 1915-1930 yıl la rı ara sın da hars ola rak kul la nı -
lan kav ra mın ye ri ni son ra la rı kül tür kav ra mı tut muş tur (7, s. 572). Kav ram
prob le mi ni çöz me ye ça lışan Ce mil Me riç’e gö re kül tür kay pak bir kav ram -
dır: “Tah lil ede mez si niz, çün kü un sur la rı son suz. Tas vir ede mez si niz, çün kü
bir yer de dur maz. Ma na sı nı ke li me ler le mu ay yen leş tir me ye cehd et ti niz mi,
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eli niz de ha va nı tut muş gi bi olur su nuz. Ba kar sı nız ki, her yer de ha va var,
ama avuç la rı nız bom boş. Kül tü rün ekin ci lik ten id ma na, ba lık çı lık tan me de -
ni ye te ka dar ak la ge len ve gel me yen dü zi ne ler ce ma na sı var dır” (20, s. 9).

Eti mo lo jik ba kım dan La tin ce bir ke li me olan kül tür, top ra ğı eki ne ha zır
ha le ge tir mek an la mı na ge lir. Ama “kül tür” sö zü, söz lük an la mın da “ekil -
mek üze re ha zır lan mış top rak” an la mın da ol sa da, onun da ha ge niş an la mı,
iş len miş, eh li leş ti ril miş top rak tır. Çün kü her eki len top rak ve rim li ol maz. Ve -
rim li leş ti ril miş top rak tır. İn san ira de si nin top ra ğa inişi dir. 

Ko nu ya da ir ol duk ça man tık lı ka na at ler or ta ya ko yan araş tır ma cı Gün tay
Gen cal pay’a gö re, in san av cı lık dö ne min den iti ba ren kül tür lü ol ma yı ar zu
et miş, ye ni ve uy gun bir me kan da top ra ğa bağ la na rak da ha iyi koşul lar da
yaşa ma yı düş le miş tir. Ta rı mın keş fi de in sa nın bu is te ği ne bağ lı ol muş tur. Bu
yüz den de “kül tür” ta rı mın keş fi ve ta rım ha ya tı nın or ta ya çı kışı ile mey da -
na gel miş tir. Ta rım ha ya tı da her yer de, her coğ raf ya da müm kün ol ma dı ğı
için, ne oli tik de vir den be ri ta rı ma el ve riş li olan top rak lar da yer leşik ha ya ta
geç me yo lun da bü yük bir sa vaş ve ril miş tir. Sü mer ler de ki ilk şe hir ha ya tı nın
(si te le rin) da eko no mik kay na ğı ta rım dır. Çün kü ti ca ret için dün ya da nü fus
az, ih ti yaç az, ti ca ri ürün sı nır lı ve pa zar la ma da za yıf tır. Bu ne den le sa de ce
top ra ğı eh li leş ti re rek, top ra ğı da ha da ve rim li ha la ge ti re rek ile ri bir dü zey -
de yaşa mak müm kün ola bi lir di. Bu yüz den de ta rım ye ni bir dö ne me ge çişin
eko no mik alt ya pı sı nı oluş tur du ğu için, ona bağ lı kül tür de bu yaşa mın ma -
ne vi ka tı nı teş kil et miş tir. Kül tür ken di ev ri mi sü re sin ce uy gar lı ğa dö nüş -
müş tür. Ye rel lik ten ev ren sel li ğe dö nüşen kül tür “me de ni yet/uy gar lık” adı nı
al mış tır. As lın da bu ra da uy gar lık kav ra mı da ha uy gun dur, çün kü uy gu la na -
rak nes nel leşen in sa nın inanç la rı, bil gi le ri ve düş le ri dir. Si vi li zas yon (uy gar -
lık) kö ken ola rak “city (şe hir)” sö zü ne da yan sa da bu kav ram da ha ge niş bir
içe rik taşı mak ta dır. Hat ta şe hir bu an la yışın için de çok kıs mi bir an lam da yer
al mış tır. Eğer şe hir ha ya tı me de ni ye tin bü tü nü ise, o za man bal arı la rı ve ka -
rın ca lar en me de ni mah luk lar dır. Çün kü on la rın top lu lu ğun da iş bö lü mü,
teş ki lat çı lık, dü zen/di sip lin ve şe hir ha ya tı için ge re ken her şey en yük sek
dü zey de dir. An cak bal arı la rı nın ve ka rın ca la rın dü zen li ve şe hir ha ya tı na
yat kın yaşam la rı me de ni ye tin bir par ça sı ola rak gö rül mez. Çün kü bu dü zen
on lar da dai ma ge lişen ve tec rü be bi rik ti ren ak lın ürü nü de ğil dir. Ta bi at la
karşı karşı ya ge le rek bu nu el de et me miş ler dir. On la rın bu teş ki lat çı lı ğı ve iş -
bö lüm le ri iç gü dü le ri nin ürü nü dür. Me de ni yet in sa nın ta bi at la ve ken di siy le
karşı laş ma sı nın bir so nu cu dur. İn sa nın ya rat tı ğı dır. An cak tam in sa ni de ğil -
dir. İn sa nın me de ni leş me si sü re cin de yap tık la rı nın, kur duk la rı nın hep si in -
sa ni ol ma mış tır, de ğil dir. Çün kü me de ni ye tin or ta ya çı kışın da in sa nın hay -
van sal has let le ri de kat kı da bu lun muş tur. Hiç bir me de ni yet ha lis in sa ni içe -
rik ten ber hür dar de ğil dir. İra de, bil gi, ül kü (ide al) ve ya ra tı cı lık me de ni ye tin
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ica dın da et kin ol muş tur. Ta ri hi sü reç için de in sa nın do ğa ile karşı laş ma sı ve
onun karşı sın da üs tün lük sağ la ma ma ce ra sı me de ni ye tin oluşu mu na ze min
ha zır la mış tır. Üze rin de üs tün lük ku ru la ma yan, eh li leş me si müm kün ol ma -
yan do ğa da me de ni yet mey da na gel me miş tir. Bu zul ve çöl ler le kap lı böl ge -
ler de ol du ğu gi bi (8). 

Kül tür, in sa nı hay van dan ayı ran, sa de ce in sa na has olan bir özel lik tir. İn -
san lar ta ra fın dan pay laşı lan ve ge le cek ne sil le re in ti kal et ti ri len bir sem bol -
ler kül tü rü, o top lu mun din an la yışı na te sir et ti ği gi bi, din de kül tü re te sir et -
mek te dir. Bu nun için Tür kün Müs lü man lı ğı ile Arap ve Far sın Müs lü man lık
an la yış la rı da bir bi rin den fark lı dır. De mek ki, her ne ka dar kül tü rün te mel
un sur la rın dan sa yıl ma sa da, di nin, kül tü rün bi çim len me si ne, so nun cu nun
da top lum la rın di ni an la yış ve yo rum la ma la rı na et ki si in kar edi le mez.

Kül tü rü sos yo lo ji nin mad di ve ma ne vi ay rı mı na uy gun şe kil de tas nif ve
tah lil eden Erol Gön gör’e gö re, “kül tür, bir inanç lar, bil gi ler, his ler ve he ye -
can lar bü tü nü dür. Ya ni mad di de ğil dir. Ma ne vi olan kül tür, tat bik olun du -
ğu hal de mad di form la ra bü rü nür. Me se la di ni inanç lar; mes cit-ca mi, na -
maz da ki be den ha re ket le ri, di ni kı ya fet ler vb. şek lin de gö rü nür” (12, s. 15).
Yıl maz Öz tu na da kül tü rü “bir mil le tin ha ya tı nın mad di ol ma yan ta raf la -
rı nın top la mı dır” şek lin de ta rif et mek te dir. Bir mil le tin sa na tı, adet ve ana -
ne le ri nin, düşün ce ve inanç la rı nın, an la yış ve dav ra nış la rı nın top la mı o
mil le tin kül tü rü dür. Öz tu na bu yak laşı mı ile Gö kalp’in kül tür ve me de ni -
yet ay rı mı nı ka bul et miş ol mak ta dır (2). Hil mi Zi ya Ül ken kül tü rü, mil le -
tin için de ol du ğu me de ni yet şart la rı na gö re ya rat tı ğı bü tün dil, bi lim, sa -
nat, fel se fe, adet-ana ne ler top la mı ola rak gör mek te dir (36, s. 7). Sa di Ir -
mak’a gö re ise kül tür, top lum la rın or tak ese ri dir. Top lum ru hu nun yaşat -
tık la rı nın şu ur al tı na yer leş miş iz le ri nin top la mı dır. O, kül tür sö zü ile da ha
çok ma ne vi kül tü rü an la mak ta dır (13, s. 1).

Ter mi no lo jik kav ram la ra da ha da zen gin lik ge ti ren Ce mil Me riç’in
düşün ce le rin de kül tü re şöy le yer ve ri lir: “Gar bın kül tü rü var, bi zim ise ir fa -
nı mız. İr fan, in sa noğ lu nun has bah çe si, ayır maz, bir leş ti rir. Bu bah çe de kin -
ler su sar, du var lar yı kı lır, an laş maz lık lar so na erer. İr fan, özü nü ta nı mak la
baş lar. Özü nü ta nı mak için ön yar gı la rın kö le li ğin den kur tul mak ge re kir. İr -
fan, nefs ter bi ye si, ka mil li ğe açı lan ka pı, emel le taç la nan ilim. Kül tür, ir fa na
gö re ka tı ve fa kir. İr fan in sa nı in san eden key fi yet le rin bü tü nü, ya ni hem
ilim, hem iman ve hem de edep. Garp kül tü rün va ta nı, Şark ir fa nın. Ne Gar -
bi ta nı yo ruz ne Şar kı, en az ta nı dı ğı mız ise ken di miz. Eser le ri min kül tür cil -
di ta mam lan dı, bun dan son ra ir fan la uğ raş mak is ti yo rum” (20, s. 11).

Kül tür, in san dav ra nış la rı nı yön len di rir, is tik rar lı dır, fa kat ay rı ca di na mik
ol du ğu için sü rek li ve dai mi bir de ğişim ha lin de dir (5, s. 230). Kül tü rün esa -
sı ay nı kal mak şar tıy la, baş ka kül tür ler le iliş ki ku rul ma sı ve tek no lo ji nin ge -

Mübariz Süleymanlı

332



liş me si gi bi se bep ler le muh te va sı de ğişe bil mek te dir. Kül tür de ğiş mez se de -
ğişen şart la ra gö re top lu mun ih ti yaç la rı na ce vap ve re mez ha le ge lir.

Kül tü re Zi ya Gö kalp’in ba kış açı sın dan yak laşan İb ra him Ars la noğ lu,
tah lil le ri nin so nu cu ola rak şu yar gı ya ulaş mak ta dır: “Sos yo lo jik an lam da bir
top lu mun kül tü rü, en baş ta o top lu mun ko nuş ma di li ve ya zı di li, ede bi ya tı,
sa na tı, bi li mi, fel se fe si, adet le ri, ana ne le ri, tö re le ri, halk inanç la rı, alış kan lık -
la rı, ah lak ve hu ku ku, de ğer le ri, sem bol le ri, ik ti sa di an la yışı, ayin ve tö ren -
le ri, mü zi ği, re sim, oyun, hey kel ve mi ma ri tar zı dır” (2).

Şim di de araş tır ma cı la rın “me de ni yet” kav ra mı na ba kış la rı nı ele ala lım.
Eti mo lo jik ba kım dan me de ni yet Arap ça bir ke li me olup, Me di ne ke li me sin -
den tü re til miş tir. Şe hir li lik ha yat tan tam fay da la na rak, iyi ve ra hat yaşa ma
de mek tir (24, s. 3). Türk çe de me de ni yet karşı lı ğı ola rak uy gar lık ke li me si de
kul la nıl mak ta dır. Mu zaf fer Er söz’e (6, s. 4) gö re uy gar lık, me de ni lik an la mı -
na ge lir, me de ni yet de ğil. An cak da ha isa bet li bir ke li me bu lu nun ca ya ka dar
me de ni yet ke li me si kul la nıl ma lı dır. Me de ni yet ke li me si nin Fran sız ca karşı lı -
ğı “ci vi li sa ti on”dur. Ci vi li sa ti on, lü gat an la mıy la şe hir leş mek, şeh re uy mak,
şe hir li gi bi in ce, za rif ol mak, özel an lam da ise bü tün in san lar için ge rek li
olan ha yat şek li de mek tir (9, s. 3). 

Ağa lar Mem me dov ise ko nu yu ta ri hi ba kım dan de ğer len di rir. Si vi li -
zas yon ve kul tu ra te rim le ri nin sa na yi dev ri min den (XVII I. yüz yıl) son ra
fark edil me ye baş lan dı ğı nı be lir tir. Sa na yi leş me de ve şe hir leş me de ge ri
ka lan Al man lar ken di le ri ni İn gi liz ler den fark lı laş tır mak için ken di ge le -
nek sel kül tür le ri ni bu ye ni li ğe, ya ni İn gi liz si vi li zas yo nu na karşı koy du -
lar. De di ler ki, si zin si vi li zas yo nu nu za karşı lık bi zim de kül tü rü müz var.
Meş hur “mad di me de ni yet/ma ne vi me de ni yet” ay rı mı da bu ra dan tü re -
di. Al man lar İn gi liz si vi li zas yo nu nu (me ka nik, tek nik, ma ki ne ler, bi na lar
vs.) mad di me de ni yet sa ya rak be ğen mi yor, ken di kül tür le ri ni (yük sek ide -
al ler, de ğer ler, fel se fe vs.) ise ma ne vi me de ni yet sa ya rak yü cel ti yor lar dı
(22, s. 123). Mo dern şe hir leş me sa na yi dev ri mi nin so nu cun da mey da na
gel di. Si vil me de ni ye tin, ya ni şe hir kül tü rü nün ve va tan daş lık bi lin ci nin
şe hir de doğ ma sı, kent te ise me de ni yet siz li ğin hü küm sür me si İn gi liz dün -
ya gö rüşü dür. Bu an lam da si vi li zas yon as lın da şe hir me de ni ye ti de mek tir.
Çün kü sa ban la top ra ğı sür mek de ne ti ce de bir me de ni yet tir, “co le re”dir.
XVII I. yüz yıl dan iti ba ren me de ni leş mek, şe hir leş mek ve şe hir li leş mek ten
baş ka bir şey de ğil dir. Bu na gö re de, “ci to yen” ve ya “ci ti zen” va tan daş de -
ğil, şe hir daş, ya ni hemşe ri (hemşeh ri), hem yer li de mek tir. [Ge rek “ci vi li -
za ti on” (si vi li zas yon) ge rek se “city” (şe hir) ke li me le ri nin ay nı kök ten gel -
di ği unu tul ma ma lı]. Gü nü müz de “si vil top lum” de di ği miz an la yış Sov yet
dö ne min de “ge ri ci” ola rak ad lan dır dı ğı mız ve kork tu ğu muz “bur ju va
top lu mu”dur. Öy le ki, Sov yet ler dö ne min de Al man ca “bür ger lic he ge -
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sells chaft” te ri mi bur ju va ce mi ye ti ola rak, gü nü müz de ise si vil top lum
ola rak ter cü me edil mek te dir (22, s. 123).

Ge nel lik le araş tır ma cı la ra gö re, şe hir ci lik in sa nın mad di ya ra tı cı lı ğı nın
bir ürü nü dür. “Şe hir me de ni ye tin zar fı de ğil, me de ni ye tin bir kıs mı dır. Me -
de ni ye ti şe hir ci lik ola rak ad lan dır dı ğı mız da bü tü nü par ça ya gö re ad lan dır -
mış olu ruz. Şe hir ve şe hir ci lik ay rı ay rı kav ram lar dır. An cak hem şe hir, hem
de şe hir ci lik me de ni ye tin par ça la rı dır. Bi ri me de ni ye tin mad di, ikin ci si ma -
ne vi ta ra fı dır. Ör ne ğin ya zı nın ica dı ma ne vi bir ürün dür; şe hir de ka na li zas -
yon şe be ke si kur mak mad di. Bir şi ir ya zan in san da, bir ara ba ona ran in san
da me de ni ye tin men sup la rı ve ku ru cu la rı” (8). 

Gö rü le ce ği gi bi, bi lim sel li te ra tür de “si vi li zas yon” ve “me de ni yet (“kul tu -
ra”)” te rim le ri hem si no nim, hem de be lir li fark lı an la yış lar ola rak kul la nı lır.
Bu ko nu da Ağa lar Mem me dov (bi ze gö re) hak lı ola rak, son yıl lar da Azer bay -
can di li ne Tür ki ye Türk çe sin den ge çen ve ara da bir kul la nı lan “kül tür” sö zü -
nü na za ra al maz sak, biz de ge rek bi lim sel ter mi no lo ji de, ge rek se de gün de lik
dil de, bir kai de ola rak “kul tu ra” (kül tür) sö zün den is ti fa de edil me di ği ni be -
lir ti yor. Bu nun karşı lı ğın da “me de ni yet” ve “si vi li zas yon” te rim le ri ara sın da
ma lum ay rım çiz gi si ko nur. Azer bay can di lin de “si vi li za si ya” (si vi li zas yon)
ol du ğu gi bi mu ha fa za edi lir, “me de ni yet” ise “kul tu ra”nın karşı lı ğı ola rak ka -
bul edi lir (22, s. 124). Bu mü na se be tin doğ ru olup ol ma dı ğı nı be lir le me ye ça -
lışan araş tır ma cı la rın fik rin ce, “di li mi ze Arap ça dan ge çen ‘me de ni yet’ sö zü -
nün kö kü şe hir (‘me di ne’) de mek tir ve bu ba kım dan ‘me de ni yet’ La tin di lin -
de de ke li me nin kö kü şe hir (‘city’) de mek olan ‘si vi li zas yon’a uy gun dur, na -
sıl ki an la mı ek mek, sür mek, bes le mek, ye tiş tir mek, hiz met et mek (“co le re”)
de mek olan kul tu ra ya!” (22, s. 124). Ağa lar Mem me dov ken di gö rüşü nü, bi ze
gö re bi raz tar tış ma lı gö rü nen şe kil de de vam et ti re rek şu so nu ca ulaşır: “Biz
ken di kul tu ra mı za me de ni yet adı ver mek le ken di ken di mi zi, ha be ri miz ol -
ma dan, Arap-Fars (İs lam) blo kun da sak la mış olu ruz. Çün kü me de ni yet Me -
di ne li ol mak de mek tir, me de ni ise Me di ne li ol mak tır. Me de ni Azer bay can lı
şu ur ba kı mın dan Me di ne li mi dir? Eğer öy le ise, böy le mi ol ma lı ve ya kal ma -
lı dır? Yok, eğer me de ni yet ke li me si ni kul la na cak sak, bu du rum da onu har fi
an la mı na gö re yal nız ‘si vi li za si ya’nın ye ri ne, ya ni si vi li za si ya nın ter cü me si
gi bi kul lan mak olur. Da ha da so mut ol mak adı na de mek la zım dır ki, as lın da
si vi li za si ya (ci vi li za ti on) me de ni yet de ğil, me de ni leş me de mek tir. Öy le ki,
‘me de ni yet’, “si vi li ti” (ci vi lity) ke li me si nin ter cü me si dir” (22, s. 124). 

Bu ra da tar tış ma lı bul du ğu muz ko nu, kav ram la rın eti mo lo jik kay nak la rı -
na gö re de ğer len di ril me si dir. Ön ce lik le bi zi bi çim de ğil, da ha çok ma hi yet il -
gi len dir mek te dir. Son ra sı ise, bu ke li me le rin hiç bi ri Türk menşe li de ğil dir. O
hal de bi zim için te rim le rin Arap, Fars, La tin ve ya İn gi liz menşe li ol ma sı nın
ne öne mi var dır? Me se le ye bu açı dan yak laşır sak, yüz ler ce fark lı yak laşım
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ara sın da me se le den uzak laşı rız. Biz ön ce di li stan dart laş tır ma lı yız. Bu nun
yo lu da ön ce, ör nek al dı ğı mız ül ke ler de me de ni yet prob lem le ri ni çöz mek
için han gi te rim le rin ye ter li sa yıl dı ğı nı araş tır mak tan ve bu te rim ler de or tak -
laş ma yı na sıl sağ la ya bi le ce ği miz üze ri ne çö züm üret mek ten ge çer. Çün kü
baş lı ca prob lem le ri miz den bi ri, stan dart ter mi no lo ji me se le si dir. 

Kav ram la rın eti mo lo ji si ve ma hi ye ti ile il gi li Gün tay Gen calp’ın fi kir le ri
de il gi çe ki ci ve man tık lı dır. Me de ni yet ve kül tür kav ram la rı na açık lık ge tir -
me ye ça lışan Gün tay Gen calp’a gö re, “me de ni yet” ke li me si kö ken ola rak
Arap ça ol sa da, Arap düşün ce ve sos yal ha ya tı na bağ lı de ğil dir. Arap lar
“me de ni yet” ke li me si karşı lı ğı ola rak “te med dün” der ler. “Me de ni yet” ke li -
me si ne XIX. yüz yıl da Os man lı’da rast lan mak ta dır. En faz la Fran sa ile en te -
lek tü el iliş ki de olan Os man lı ay dın la rı “si vi li zas yon” ke li me si ne karşı lık ola -
rak “me de ni yet” ke li me si ni kul la nır lar. Da ha son ra Os man lı üze rin den Ka -
çar lar dö ne mi İran’ına geç miş tir bu kav ram. Meş ru ti yet dev ri nin en çok te -
laf fuz edi len ke li me le rin den bi riy di. Hem Os man lı meş ru ti ye ti nin, hem de
Teb riz mer kez li meş ru ti yet ha re ke ti nin. İran’da Fars ulus çu lu ğu mer kez li
dev let ku rul duk tan son ra Tür ki ye’den ge len çok sa yı da ke li me ye res mi ede -
bi yat ta ya sak ge ti ril di. Bu yüz den de İran’da “me de ni yet” sö zü nün ye ri ni
“te med dün” al dı. Bu ara da şu nu da be lirt mek ye rin de olur ki, İran’da Peh le -
vi re ji mi ku rul duk tan son ra Fars Dil Ku ru mu ta ra fın dan bir çok ke li me Fars -
laş tı rıl dı. Ör ne ğin “kül tür” ke li me si nin ye ri ne “fer heng” ke li me si yay gın laş -
tı. Bu gün de İran ge ne lin de “kül tür” sö zü kul la nıl maz, onun ye ri ne “fer -
heng” sö zü ter cih edil mek te dir. Epis te mo lo jik açı dan “kül tür”le bağ daş ma -
sa da, an cak ar tık alış kan lık yü zün den ye ri ne otur muş tur. “Fer heng” sö zü
“fer hih te-seç kin” sö zün den tü re miş tir (8). 

Kül tür ve me de ni yet ay rı mı, Erol Gün gör’ün fik rin ce, Türk ler için sa de ce
sos yo lo jik bir kav ram me se le si de ğil dir: “Mil let ha ya tı na na sıl bir is ti ka met
ve re ce ği miz mev zu sun da ki is tek le ri mi ze ob jek tif ve bi lim sel des tek bul ma
fa ali yet le ri dir. Her top lu mun kül tü rü, o top lum da yaşa yan in san la rın çeşit li
prob lem le re karşı top la dık la rı çö züm yol la rın dan mey da na gel miş tir. Çö -
züm tarz la rın dan ba zı la rı za man la sa bit ha le ge le rek bü tün top lu ma ait olur
ve top lu mun kül tü rü nü teş kil eder” (2, s. (II), 1, 35).

Ge tir di ği miz de lil ler den de gö rül dü ğü gi bi, bu kav ram lar üze ri ne uzun
za man dan be ri de vam eden tar tış ma lar gü nü müz den de gün cel li ği ni sür -
dür mek te dir. Bu ne den le, in sa nın mad di-ma ne vi ha ya tın da ki ge liş me ve de -
ğiş me ler is ter is te mez kav ram la rın ye ni den açık lan ma sı nı ge rek tir mek te dir. 

Düşü nür le rin bu ko nu ya da ir fi kir le ri ni ele alan Gün tay Gen calp me de ni -
ye ti tez ve an ti te zin sen te zi ola rak de ğer len di ren Ar nold Toyn be e’ye da ya nır.
O, Toyn be e’nin fi kir le ri ni şöy le yo rum la mak ta dır: “Me de ni yet sos yal di ya -
lek ti ğin ürü nü dür, sen te zi dir: Bi rin ci si, hü cum (tez): aç lık, kıt lık gi bi et ken -
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ler sal dır gan lı ğı güç len di rir. İkin ci si, sa vun ma (an ti tez): in san ya ta bi at ve
vahşi hay van lar ya da baş ka sı karşı sın da dai ma sa vun ma da ol muş tur. Üçün -
cü sü, me de ni yet (sen tez): Toyn be e’nin bu gö rüşü ne gö re iki me kan da me de -
ni yet ol maz: 1) Kum sal lık ta ve çöl lük te. Çün kü bu top rak lar da yer leş mek
uğ run da ya rış ve sa vaş ol maz. Bu top rak la rı ram et mek müm kün ol ma mış -
tır. Ta rih te Ba tı dan Do ğu ya göç di ye bir ol gu ya ta nık ol ma mışız. 2) Bol luk
coğ raf ya sın da da me de ni yet doğ maz. Çün kü in san la rın gı da uğ ru na ya rış -
ma la rı na, sal dı rı ve mü da faa ya ih ti yaç ol maz. Bol luk coğ raf ya sın da ta bi at la
sa vaş ma ya da ih ti yaç kal maz. Ta bi at her şe yi ha zır la mış tır, onu ram et mek
için in sa ni ira de ye ge rek kal ma mış tır. Bu açı dan ba kıl dı ğın da me de ni yet sö -
zü kül tür den da ha kap sa yı cı ol sa da sı nır la rı nı be lir le mek de çe tin bir so run -
dur. Kül tür, eh li leş ti ril miş, ve rim li leş ti ril miş top rak tır. Sa de ce ekil miş top rak
de ğil dir. Bu ve rim li leş tir me sü re cin de in san ken di ira de si ni de re ali ze et ti ği
için eh li leş miş olur. Bir tür lü top ra ğı sü rüp eh li leş ti ren, ve rim li leş ti ren in san
ve ya top lum ken di ya ra tı cı ener ji si ni de top rak ta mer kez leş tir di ği için ve -
rim li in san, ve rim li ve kül tür lü top lum olur. Kül tür lü in san an la yışı da bu ra -
dan kay nak la nır. İn san ilk kez ta bi at la karşı laş tı ğı ve top ra ğı ve rim li leş tir di -
ği za man dan be ri kül tür lü ol muş tur. Av cı lık dö ne min de in san bu nu el de
ede me miş tir. Bu ve ri ler den yo la çı ka rak, şöy le an la mak müm kün dür ki,
uyum suz ta bi at la sa vaş me de ni ye ti ya ra tır. İn sa nın ta bi at la di ya lek tik iliş ki -
si, in sa nın in san la di ya lek tik iliş ki si, in sa nın var lık la di ya lek tik iliş ki ler bü -
tü nü me de ni ye tin ya ra tı cı sı dır” (8). 

Will Du rant’ın ka na atin ce, me de ni yet kü çük bir azın lı ğın in ce emek le ri ve
lük sü dür. Hal bu ki in san lı ğın esas küt le le ri bir bin yıl dan di ğer bir bin yı la
ge çiş te hiç bir de ğişik li ğe uğ ra maz lar. De mek ki, me de ni ye ti ya ra tan az sa yı -
da in san dır, di ğer le ri bu ni met ten sa de ce ya rar la nır lar (4, s. 16). Bir nes lin mi -
ra sı nı ye ni den ken di ne ait kı la ma yan top lum lar da me de ni yet ani den ölür.
Me de ni yet var lı ğı nı eği ti me borç lu dur (4, s. 141). De mek ki, mev cut bil gi ve
tek nik ler ye ni ne sil le re öğ re til me yip her ne sil her şe yi ye ni den keş fe de cek ol -
sa, o za man hiç bir ge liş me ol maz dı. Şu hal de kül tür ve me de ni yet bir bi ri -
kim dir, tec rü be top la mı dır.

Hil mi Zi ya Ül ken’in gö rüşü ne gö re, her han gi bir me de ni ye tin (gü nün bi -
rin de yer yü zün den si lin se bi le) kur du ğu bi na lar, kul lan dı ğı eş ya lar ara cı lı ğı ile
onun bir za man lar na sıl bir inanç, düşün ce ve ha re ket sis te mi ne sa hip ol du ğu -
nu an la ya bi li riz (37, s. 13). Bu, şu de mek tir ki, bir top lu mun mad di kül tü rü nü
öğ ren mek le onun ma ne vi kül tü rü hak kın da da bir düşün ce ye sa hip ola bi li riz. 

Me de ni yet ler bir bi rin den alış ve riş ya par lar. Me de ni yet le rin gü cü de bu ya -
rış ma dan ile ri ge lir. Saf kan me de ni yet yok tur. Eğer ol say dı, bun lar ak ra ba ev li -
lik le rin den do ğan ço cuk lar gi bi zi hin ce, be den ce ve ya her iki sin ce ku sur lu olur -
lar dı. (34, s. 20). Hiç bir me de ni yet saf de ğil dir. Hep si bir sen tez dir. Bu gün kü Av -
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ru pa me de ni ye ti Yu nan ve La tin me de ni ye ti nin ter ki bi dir (27, s. 210). Yu nan ve
La tin kül tü rü ile Hı ris ti yan lık fel se fe si nin iş len me si, re form ve rö ne sans gi bi
bü yük uya nış lar dan geç me si so nu cun da bu gün kü Ba tı uy gar lı ğı doğ muş tur (5,
s. 9). Ba tı me de ni ye ti nin esas un sur la rı bi lim, bi li min ha ya ta tat bi kin den iba ret
olan tek nik, in san hak la rı nı te mi nat al tı na alan hu kuk ve hür ri yet tir.

Kül tü ro lo ji kav ram la rı nın ma hi ye ti ni (ço ğu Türk bi li ma dam la rı ta ra fın -
dan da ka bul edi len) Zi ya Gö kalp’ın gö rüş le ri ne bağ lı ola rak de ğer len di ren
İb ra him Ars la noğ lu’na gö re kül tür, in sa nın kul lan dı ğı ve ya rat tı ğı şey ler dir.
Kül tü rü mad di ve ma ne vi ol mak üze re iki ye ayı ra bi li riz. Mad di kül tür da ha
çok Zi ya Gö kalp’ın me de ni yet de di ği şey dir. Ma ne vi kül tür ise Zi ya Gö -
kalp’ın hars de di ği şey dir. Bu iki kül tür ara sın da da önem li iliş ki ler mev cut -
tur. Kül tür ve me de ni yet kav ram la rı, bi ze Ba tı’dan it hal edil me si ne rağ men
ül ke miz de ki kül tür prob lem le ri ni hal le de bil miş tir. Asıl prob lem bel ki de ir -
fa nı mız dan uzak laş mış ol ma mız da dır. İr fan, ger çek an lam da in san ol mak tır.
Bu in sa nın özel li ği, Mev la na, Yu nus ve Ha cı Bek taş Ve li gi bi kâ mil in san dır.
Bu in san alan dan çok ve ren, ken din den çok top lu mu nu düşü nen ve ge rek ti -
ğin de top lu mu için ken di ni fe da ede bi len, mad di men fa at ten çok ül ke si ni
düşü nen, ken di si ne kö tü lük eden in sa na bi le gü zel lik le karşı lık ve rip onu se -
ve bi len in san ti pi dir (2).

Ta bii ki, me de ni ye tin prob lem le ri ile az-çok meş gul olan her kes ter mi no -
lo ji ko nu sun da ken di sub jek tif ka na at le ri ni or ta ya ko ya bi lir. Eğer bu teşeb -
bü se bi lim sel amaç lar adı na de ğil de, ça lış tı ğı sa ha da va zi fe ge re ği (for mel
ola rak, bir tür baş tan sav ma fi kir söy le mek ha tı rı na) cehd edi lir se, bun dan
fay da lı bir so nuç bek le me ye değ mez. Ak si ne, ter mi no lo ji ala nın da ki mev cut
ka rışık lı ğa mey dan ve ril miş olur.

So nuç 

Son dö ne min genç araş tır ma cı la rı nın ko nu yu gün de me taşı ma la rı nı tak -
di re la yık bir du rum ola rak gö rü yo ruz. Çün kü an cak böy le tar tış ma lar aç -
mak su re tiy le man tı ki bir so nu ca va ra bi li riz. Ör nek için bun lar dan bi ri ne
mü ra ca at ede lim. Ağa lar Mem me dov’un gö rüşü ne gö re, “di li miz de te rim
ola rak ‘si vi li za si ya’ ya ol du ğu gi bi ko run ma lı ya da ‘me de ni yet’ ola rak ifa de
edil me li dir. “Kul tu ra” te ri mi de ya ol du ğu gi bi ifa de edil me li ya da Ha san
Zer da bi’nin de kul lan dı ğı “ekin” ke li me si kul la nıl ma lı dır. Ya ni “kul tu ra”
hem plu ral-sos yal an lam da “ekin” gi bi Aze ri leş ti ri le bi lir, hem de ‘in di vi du -
al kul tu ra’ an la mın da. So nuç ola rak ‘kul tu ra’ya ‘me de ni yet’ de mek as la doğ -
ru ol maz. As lın da bu, bir ter mi no lo ji be lir le me prob le mi ol mak la bir lik te, ay -
nı za man da ül ke mi zin han gi kül tü rel-me de ni hav za yı ve si ya se ti seç me si ge -
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rek ti ği prob le mi dir: Av ru pa-At lan tik kül tür hav za sı nı mı, yok sa Arap-Fars
İs lam kül tür hav za sı nı mı se çe ce ğiz? So ru bu dur” (22, s. 125).

Gö rül dü ğü gi bi or tak kül tü rel ter mi no lo ji so ru nu nun çok de ğişik bo yut -
la rı var dır. So ru nu çöz me yo lun da en önem li gi rişim, top lum ola rak han gi
kül tür ve ya uy gar lık için de yer al dı ğı mı zın sap tan ma sı dır. Bu ne den le ko nu -
nun sa de ce bir uz man lık ala nı içi ne hap se dil me me si doğ ru ola cak tır. Ön ce -
lik le, her han gi bir nes ne ye bir isim koy mak la ol gu nun ni te li ği de ğiş mi yor.
Te rim ler, ko nu muz la iliş ki li ola rak bi ze ilk aşa ma da çer çe ve yi be lir le mek için
ge rek li dir. Her ke sin kul la nı lan te rim ler le ne yin kas te dil di ği ni açık bir şe kil -
de an la ma sı en doğ ru su dur. İkin ci si, ter mi no lo jik stan dart la rı be lir ler ken da -
ha çok (en azın dan Türk dün ya sın da bi lim sel dü zey de or tak laş ma yı sağ la ya -
cak) ulus la ra ra sı te rim le re üs tün lük ta nı mak ge re kir. Ör nek için şu nu da be -
lirt mek te ya rar var: “Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nin ila nın dan son ra ki dö nem de,
bir müd det ‘kül tür’ü ifa de et mek için ‘ekin’ ke li me si kul la nıl mış tır. Fa kat bu
ke li me yay gın ola rak ka bul gör me di ği için da ha son ra terk edil miş tir” (2).
Üçün cü sü, te rim ve kav ram la rın se çi min de (şart lar im kan ver di ği tak dir de)
üs tün lü ğü, in san lar ta ra fın dan da ha an laşı lır olan, po pü ler lik ka zan mış te -
rim le re ver mek doğ ru ola cak tır. Dör dün cü sü, biz Sov yet ler dö ne min de ol -
du ğu gi bi, yi ne te rim le ri ide olo ji le re bağ lı kı lar sak, bi lim sel ih ti yaç la rı mı za
si ya si kay gı la rı ka rış tı rır sak ile ri ye ri ne ge ri adım at mış olu ruz. 
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