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YAŞAM VE ÖLÜM ZITLIĞINDA KUTSANMIŞ GELENEĞİN DÜŞÜŞÜ
◆

Doç. Dr. Mustafa AÇA*
Her şeyi açıklayan şiarlardan,
her şeyi çözdüğünü sanan sözlerden kurtulmak ferahlatıcıdır.
- Edgar Morin -

Giriş
Cumhuriyet dönemi Türkiyesi 1940’ların ortalarından günümüze
uzanan tarihsel süreçte sayısız politik ve ekonomik krizlere sahne
olmuştur. Söz konusu krizlerin kültüre ve halk hayatına kimi zaman açık
şekilde takip edilebilen kimi zaman da çözümlenmeye muhtaç kompleks
etkilerinden söz edilebilir. 1980’li yıllardan itibaren sosyo-politik ve
ekonomik olarak yeni bir eksene konumlandırılan Türkiye’nin sosyokültürel kargaşasının sebepleri tartışılırken “kültür” ve daha özelde
“gelenek” kavramına yüklenen sorunlu anlam ve işlevler yeterince
tartışılmamıştır. Bu tartışmaya tüm dünyayı etkisi altına alan ve devam
etmekte olan Covid-19 pandemisi sürecindeki gelenek temsillerinin
sorunlu yönleri de dâhil edilmelidir. Zira tüm dünyada olduğu gibi Türk
toplumunda da risk algısının ve korku hissinin zirveye çıktığı bu dönemde
halk hayatının pek çoğu ritüelistik özellikler taşıyan geleneksel
seremonilerinde tartışmalı sahneler sıklıkla gündeme gelmektedir.
Geleneklerin birdenbire değişmesi veya kesintiye uğraması, kültürün ve
temsil biçimlerinin doğasına ve işleyişine aykırıdır. Kültürün diğer tüm
bileşenlerinde olduğu gibi gelenekler de kademeli ve takip edilebilir bir
biçimde değişime uğrar. Ancak olağandışı zamanlarda, özellikle de
hayatta kalma refleksinin zirveye çıktığı bir dönemde geleneklerin temsili
konusundaki direnişin sebepleri tartışılmalıdır.
Kültür ve gelenek kavramlarının anlam ve işlev boyutlarıyla kısa bir
kritiğinin yapılması konunun kuramsal arka planı açısından gereklidir.
Kavramsal olarak Antik Çağ filozoflarınca tartışılmaya başlanan ve
insanoğlunun gelişim ve değişiminin hem sebebi hem de sonucu olan
teolojik, sosyolojik, politik ve ekonomik argümanların etkisiyle
Aydınlanmacı filozoflarca kapsam ve nitelik açısından merkezkaç görevi
*

İzmir Demokrasi Üiversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – İzmir
(mustafa.aca@idu.edu.tr)
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yüklenen kültür1, oldukça zengin bir tanım çeşitliliğine sahiptir. Kroeber ve
Kluckhohn, 1952 tarihli Culture: A Critical Review of Concepts and
Definitions (Kültür: Kavramların ve Tanımların Eleştirel Bir İncelemesi) adlı
çalışmalarında kültürün 160 farklı tanımına ulaşmışlardır. Tespit edilen bu
tanımlardan sonra özellikle 1980’li 1990’lı yıllarda Batı Avrupa ve Kuzey
Amerikalı antropolog, sosyolog, folklorist, tarihçi, siyaset bilimci ve sosyal
psikologların konuya gösterdikleri yoğun ilginin etkisiyle kültüre dönük
yeni tanımlar da eklenmiştir. Tanıma dönük yeni tecrübelerle bu sayının
güncelde neredeyse iki katına çıktığı söylenebilir.
Kavramsal olarak zaman zaman doğanın türevi sayılan, zaman
zaman da zıt anlamlısı olarak -doğanın yarattıklarına karşılık insanın
yarattığı her şeydir örneğinde olduğu üzere- kullanılan kültür, “ekip
biçmek” anlamına gelen cultura’dan türemesi sebebiyle doğadan türemiş
bir kavramdır (Eagleton, 2005: 9’dan akt. Göktürk, 2016: 45).
19. yüzyılın son çeyreğinde kültür ve uygarlığı paydaş kavramlar
olarak birlikte kullanan Edward Tylor2 (1920: 1), kültürü ve uygarlığı “Bir
toplumun üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenek ve
göreneklerle her türlü beceri ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bir
bütündür.” şeklindeki tanımlamıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya
konulan ve bugün de itibar görmeye devam eden bu tanımda da
vurgulandığı gibi,
…toplumdan kazanılan kültür, doğal olandan “kültürel” ya da “sosyal”
olana geçişi sağlamaktadır. Bu da sosyal bilimcilerin uzun bir dönem
“doğa” ve “kültür” zıtlığına odaklanmalarına neden olmuştur. Doğal (vahşi,
hayvani) olan insan, üyesi olduğu toplum tarafından maruz bırakıldığı
“kültürlenme” ya da “sosyalleşme” süreciyle “kültürel” ya da “sosyal” bir
varlığa dönüşmektedir3. Bu bakış açısı, bazı “ilerleme” odaklı sosyal
Kültürün bilimsel bir kavram olarak yükselişi, aydınlanma çağında kültürü insan doğası ile
ilişkilendiren geleneksel görüşün yerine çok daha karmaşık yapı olarak görmeyi tercih
edenlerin etkisiyle zirveye ulaşmıştır. (Geertz, 2010: 52). Eagleton’un (2005: 36) dikkat
çeken tespitine göre modern kültür kavramının sınırları, büyük ölçüde, milliyetçilik ve
sömürgecilikle ve bununla birlikte emperyal gücün hizmetinde büyüyen antropoloji
tarafından belirlenmiştir.
2
Alman ve Kuzey Amerikalı sosyologlar başlarda kültürü uygarlığın zıddı olarak
görmüşlerken (onlara göre uygarlık kişiler dışı ve objektifken maddi ürünlerle teknolojiden
oluşan kültür, kişilere bağlı ve sübjektifti), antropologlar 20. yüzyıldan itibaren kültür ve
uygarlık kavramlarını eş anlamda kullanır olmuşlardır (Aça, 2019: 2).
3
Eagleton, doğayı dönüştürmek için kullanılan kültürel araçların doğadan türetildiklerini, bu
diyalektik bakış açısıyla doğa yoluyla üretilen kültürün, sınırları doğa tarafından belirlenen
oranda, doğayı değiştirme etkisine sahip olduğunu vurgularken kültürün işlev ve etkileri ile
1
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bilimcilerin kültürü, insanın doğaya egemen olmasının temel aracı olarak
görmeleri sonucunu doğurmuştur (Aça, 2019: 3).

Tylor’un kültüre bakışını ve kültür tanımını eleştiren ve yorumsamacı
antropolojinin öncülerinden olan Clifford Geertz kültürü, “Simgelerde yer
alan anlamların tarihsel yönden aktarılmış bir kalıbını, sayesinde insanların
iletişim kurdukları, iletişimi sürdürdükleri ve yaşama yönelik bilgilerim ve
tutumlarını geliştirdikleri, simgesel biçimlerde ifade edilen ve bir kalıt
olarak edinilen kavrayışlar dizgesi” şeklinde tanımlama yoluna gitmiştir
(Geertz, 2010: 111).
İnsan biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel unsurlar arası
ilişkilerden oluşur. Geertz’in “tabakalar bileşeni” dediği bu sistemde,
tabakalardan her biri kendi altındaki tabaka üzerine eklenir ve kendi
altındakileri de destekler.
“İnsanın analizi yapılırken, tabakalar tek tek soyulur; bu tabakaların her biri
kendi başına eksiksiz ve indirgenemez nitelik taşır ve altında da bir diğer,
oldukça farklı tabaka yatmaktadır. Kültürün türlü çeşit renkli tabakası
kaldırılsa altından toplumsal örgütlenmenin yapısal ve işlevsel tabakası
çıkar. Bunlar da teker teker kaldırılırsa bunları destekleyen ve olanaklı kılan
psikolojik unsurlar -temel gereksinimler ya da benzerleri- çıkar. Psikolojik
unsurlar kaldırıldığında ise insan yaşamının tüm yapısının anatomik,
fizyolojik, nörolojik unsurlardan oluşan biyolojik temelleri ortaya çıkar.

Öte yandan Geertz kültürün kendisine özgü güçlere ve amaçlara
sahip bağımsız “süperorganik” bir gerçeklik olduğunu hayal etmenin, yani
onu maddeleştirmenin yanlışlığına dikkat çeker.” (Geertz, 2010: 25, 56).
Bu denli karmaşık bir sistemde meydana gelen değişikliklerin tek
boyutlu olarak irdelenmesi, ulaşılan sonuçların objektifliğini sorgulanır
kılmaktadır. Kültür bilimlerinde disiplinlerarasılığı reddeden “Türkiyeli”
bakış tüm itirazlara rağmen ısrarcılığını sürdürmektedir.

pozitif ve negatif kutuplar arasında gidip gelen bir kavram olduğuna da dikkat çeker (2005:
10-11). Bu son ifadeden de anlaşılacağı üzere doğa ve kültür arasındaki karşılıklılığın
aksine kültürü doğanın karşıtı olarak değerlendirmek de mümkündür. Doğa ve kültür
kavramlarının çatışmalı yönlerini önceleyenlere göre kültür doğayı bozmakta ve insanı
kısıtlayarak özgürlüğünü elinden almaktadır. Örneğin Zerzan, kültürü insanı yoksunlaştıran
ve krizlere yol açan bir olgu olarak değerlendirmiştir (2013: 240-241.) Kültür, bireye etkileri
bakımından da eleştirel olarak değerlendirilmiştir. Örneğin “kültürün trajedisi” ifadesi ile
Simmel (2020), 19. yüzyılda başlayan modernleşme süreci ile birlikte nesnel kültürün
kuşatıcılığı ve kural koyuculuğu ile öznel kültürü baskıladığını, tatminsiz ve uyumsuz bir
dokunun oluşmasına sebep olduğunu vurgular.
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Kültürün ve bileşenlerinin karmaşık yapısı, çelişkili bir doğaya sahip
olmalarında etkili olmuştur. Kültürün tomurcuklandığı bütünün uyumlu
değil, çok kuvvetli iç çelişkilerle dolu olduğunu belirten Cassirer,
diyalektiksel yapısıyla kültürün basitçe olup biten bir şey, sessiz bir akış
olmayıp, yeniden içine girilmesi gereken ve hiçbir zaman kesin amacı
olmayan bir yapıp etme olduğu görüşündedir. Ona göre kültür hiçbir
zaman dogmatik bir inanma olarak saf iyimserlik ya da insanın yetkinliğini
kabul çerçevesinde ele alınamaz. Kültürün inşa ettiği her şey, kültürü
elleriyle parçalamakla tehdit eder (Cassirer, 2005: 147-148).
Afrika’daki alan araştırmaları ile ulaştığı veriler üzerinden “social
drama” terimini ortaya koyan Turner, toplumsal yaşamdaki ve dolayısıyla
kültürdeki bozuklukların dört aşamaya bölünebilecek bir biçimde ortaya
çıktığını ileri sürmüştür: Sıradan toplumsal ilişkilerin çiğnenmesi, bunalım,
düzeltici hareket girişimi ve sonunda yeniden-bütünlenme ya da
ayrılığın/bölünmenin tanınması seçeneği (Burke, 2008: 54). Diğer yandan
kültürün ve uygarlığın insanlığa olumlu etikleri olduğunu ifade edenler
kadar insanlığın bu yolla kendi sonunu hazırladığını iddia edenler de
olmuştur. Bunlardan biri olan Cassirer şunları söyler:
İnsan alet kullanımı sayesinde, kendine, şeyler üzerinde hakimiyet payesi
vermiş fakat bu hakimiyet bizzat ona lütuf değil, beddua olmuştur. Fiziksel
dünyayı kendi boyunduruğu altına almak için icat ettiği teknik insanın
kendisine dönmüş; sadece kendine yabancılaşmaya değil, insanın kendi
insani varoluşunu kaybetmesine de sebep olmuştur. İnsani ihtiyaçların
tatminini sağlar gibi görünen araç-gereç, bunun yanında sayısız yapay
ihtiyaçlar meydana getirmiştir. Teknik kültürün her mükemmelleştirilmesi
bu bakımdan gerçek bir felaket hediyesi olmuş ve öyle kalmıştır. İlkel,
önlenemez, doğrudan varoluşa yönelen özlem bundan dolayı ortaya çıkmış
ve teknik, hayatın alanlarını fethettikçe “doğaya geriye” çağrısı o kadar
güçlü olmuştur (Cassirer, 2005: 52).

İnsanı ele almanın disipliner bir tekelcilikle değil, biyoloji ve kültürün
birbirlerine etkilerinden ötürü, doğayı inceleyen tüm bilim şubeleri
arasındaki karmaşık etkileşimlerin incelenmesi ile mümkün olacağı tezini
savunan Fransız düşünür Edgar Morin’in şu tespiti de oldukça dikkat
çekicidir:
Bugün ölmekte olan insan kavramı değil, tabiattan ve kendi doğasından
kopartılmış, yalıtılmış bir insan kavramıdır; son bulması gereken şey, kendi
akılcılığının
şatafatlı
imgesine
hayran
kalan
insanın
kendini
putlaştırmasıdır. Doğal dünyanın üzerinde sihirli kilim misali uçuşan dar bir
psiko-kültürel şeride sıkışmış bir antropoloji için ölüm çanları çalıyor.
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Konusu başka her türlü konudan daha karmaşık olduğu halde karmaşıklığa
duyarlı olmayan ve daha az karmaşık nesnelerle uğraştığı halde daha
karmaşık bilgi prensiplerine dayanan biyolojiyle en küçük bir yakınlaşmadan
korkan bir antropoloji için ölüm çanları çalmakta (Morin, 2014: 181).

Kültürün anlamı, yapısı ve işlevi konularında sayısız tartışmaya atıf
yapılabilir. Ancak bu tartışmaların çoğu zaman geçmiş ve gelecek
dualizmi esasında yürütüldüğü görülür. Oysa kültürün ve geleneğin
yaşayan temsilleri geçmişten geleceğe transferin mahiyetini belirler.
Kültürün ve geleneğin doğal veya yapay yollarla geçmişe göre çok daha
hızlı değişen günümüz dünyasındaki takibinin, belirsiz toplumsal geleceğe
dönük varsayımlara ve kurgulara kaynak oluşturacağına şüphe yoktur.
Kültürün kavramsal şemsiyesi altında yer alan ve “belirli davranışsal
norm ve değerleri benimseyip aşılayan, gerçek ya da hayali bir geçmişle
süreklilik gösteren ve genellikle yaygın biçimde benimsenen ritüeller ya da
başka sembolik davranış biçimleriyle ilişkili toplumsal pratikler kümesi”
(Marshall, 1999: 259) şeklinde tanımlanan gelenek de kültürle paralel
kompleks ve dinamik bir yapıya sahiptir. Yazılı olmayan kanun olarak
görev gören gelenekler, örf ve âdet olarak isimlendirilmekte olup bazı
gelenek, örf ve âdetler yazılı bir hukuk sisteminin parçası hâline de
gelebilmektedir. Gelenek, çok geniş kapsamlı bir şekilde insan
davranışlarını içermektedir. Etnologlar geleneksel davranışları insanların
günlük rutin yaşantılarının bir parçası olarak ele alırken, halkbilimciler,
geleneği halk inanışı ya da âdetlerin birer ögesi olarak ele almaya
eğilimindedirler (Sweterlitsch, 2016: 121’den akt. Aça, 2019: 8).
Cassirer, geleneğin birey ve toplum üzerindeki etkisini anlatırken
…kültürel bir varlık halini alan insanın her adımını gözaltında bulundurur ve
onun davranış tarzında, kısa bir an için bile olsa, bağımsız hareket
serbestliğine izin vermez. Sadece onun davranışları değil, aynı zamanda
hisleri ve tasarımları, inançları ve seçimleri de geleneğin etkisi altındadır.
Gelenek, insanın içinde olduğu ve yaşadığı, sürekli ve değişmez bir
atmosferdir. İnsan teneffüs ettiği havadan ne kadar az uzaklaşabilirse,
ondan da o kadar az uzaklaşabilir.

ifadelerini kullanır (2005: 22). Bu ifadelerde de vurgulandığı üzere
kültürün dirençli ve zorlayıcı doğası gelenekte de görülür. Bu yönüyle
görünen işlevlerinin arkasında örtülü veya bozuk işlevler de barındırsalar
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gelenekler toplumları koşullandırılmış bir sürekliliğe zorlar4. Merton’un
toplumun uyum ve bütünlüğü azaltan ya da bozan sonuçlar olarak
tanımladığı bozuk işlev teorisine göre toplumsal edimlerin referanslarının
olumlu işlevlerinin yanı sıra bozuk işlevleri de olabilir. Örneğin din gibi
kültürü oluşturan bileşenler kültürel kimlik coğrafyasının bütünleştiricileri
olabilecekleri gibi ayrıştırıcıları da olabilirler (Merton, 1968: 105’ten akt.
Aça ve Yolcu, 2019: 51-52). İnsanın biyolojik süreçlerinin kültürel
karşılıkları olan geleneksel karakterli geçiş dönemi seremonilerinde
görülen ve kriz dışı dönemlerde çoğu zaman “bozuk işlevli” olarak
değerlendirilemeyen uygulamalar, birdenbire toplum sağlığını ve otoriteyi
tehdit eden unsurlar olarak işlev değişimine uğrayabilmektedirler.
Kutsanan Gelenek: Umutsuzluğun Sığınağı
Genel anlamda kültürü ve onun bileşenlerinden yalnızca biri olduğu
halde kavramsal olarak topyekun kültürü ifade edecek biçimde
kullanılması alışkanlık halini alan geleneği, tüm biçim ve temsilleriyle
kutsayan romantik bakışın birdenbire ortaya çıktığını söylemek elbette
yanlış olacaktır. Türkiye’de 20. yüzyılın başlarından itibaren kavramsal ve
kuramsal çerçevesi üzerinde mesai harcanan kültür ve gelenek, ulus
devletlerin yükselişi ile uyumlu biçimde tıpkı Kıta Avrupasında olduğu gibi,
merkezi kavramlar arasında yer almıştır. Yeni devletin kimlik ve kültür
evrenini belirleyen entelektüel kadrolarla başlayan çalışmalar ilerleyen
dönemlerde devam etmiş olsa da 2. Dünya Savaşı sonrasının konjonktürel
politiğinde entelektüel birikimin yerini sloganist romantik/hamasi
yaklaşımlar almaya başlamıştır5. Tarihsel literatürde Soğuk Savaş Dönemi
şeklinde adlandırılan 1947-1991 yılları arasında politik kutuplaşmalara
kurban edilen Türkiye sahası kültür bilimlerinde, elbette istisnaları olmak
üzere, akademik, politik ve ekonomik beklentilerle pragmatist bir tavırla
hareket edildiği bilinen bir durumdur. Ardıllarının da güncelde aynı
beklentilerle benzer söylem ve eylemler ortaya koyduklarını söylemek yeni
bir keşif olmadığı gibi, söylemekten imtina edilecek bir olgu da değildir.
Öte yandan yalnızca “kültür” ve “gelenek” kavramları bağlamında değil,
kültür bilimlerinin tüm alanlarında bu murislerin etkileri ile

Gelenek kavramının bir başka paradoksuna dikkat çeken Burke’e göre, görünüşteki yenilikler
geleneğin sürekliliğini perdeleyebildiği gibi geleneğin dışsal belirtilerinin olması onun
yenilenebilirliğini de perdeleyebilmektedir (Burke, 2008: 37-38).
5
Kurucu entelektüel kadroların Türk kültürüne ve geleneksel yapısına dönük tespit ve
değerlendirmeleri yalnızca hamasetle sınırlı kalmamıştır. Onlar teorik olarak türlü
referanslardan etkilenmiş olsalar da özgün kuramsal çalışmalar ortaya çıkarabilmişlerdir.
4
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karşılaşılabilmektedir. Kapsamlı bir çalışmanın konusu olmaya aday
“kitlesel umutsuzluğu” bastırmak isteyen politikacılar gelenek
kutsamacılığını kendileri için bir çıkış yolu olarak görmüşlerdir6. Geleceğe
dönük beklentilerini yitiren çoğunluğun geçmişin yeniden kurgulanarak
adeta “gelecek meçhul ama geçmiş muhteşem” şeklinde şerh
edilebilecek bir algısal manipülasyonla rehabilite edilmesi yolunda
geleneklerin yeniden inşa edilmesi işlevsel bir yöntem halini almaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi siyasal ve kültürel
ideolojisine muhafazakârlar tarafından yöneltilen eleştirilerin temel
hedefi seküler ulus devlet ideolojisi ekseninde şekillenen kimlik ve kültür
perspektifi olmuştur. Türkiye’deki liberal saiklerin farklı amaç ve
beklentilerle bile olsa benzer tavırları, politik olarak yükselen
muhafazakâr gruplarla açık bir işbirliğine yönelmelerinde etkili olmuştur.
Sosyo-ekonomik ve kültürel hayata dönük müdahalelerin meyvesini
vermeye başlaması, daha yoğun müdahaleler için motivasyonu
güçlendirmiş, çok daha cesur hamlelerin önünü açmıştır. “Yeni Türkiye”
sloganı, liberaller tarafından 15 yıla yakın bir süre ulusal ve uluslararası
boyutta desteklenmiştir. Tüm kimlikler gibi icat özelliği taşıyan “Yeni
Türkiye” kimliğinin toplumsal kutuplaşma, ekonomik eşitsizlik ve kültürel
ayrışma gibi etkilerini görmezden gelen liberallerin siyasal iktidara
desteği, Siyasal İslamcılar arasına kendini “ılımlı” diye tanımlayan
uluslararası destekli bir grubun (FETÖ) darbe girişimi sonrasında büyük
oranda sona ermiştir. İronik biçimde uzun süre “Yeni Türkiye”nin “Eski
Türkiye”yi tasfiye etmeye dönük eylemlerini destekleyen liberaller, siyasal
iktidarı demokrasi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi konularda
eleştirmeye başlamışlardır. Bu yol ayrımı kültürel kimlik ve geleneksel

6

Edgerton’un ifadesiyle (2015: 220-221) bir topluluğun kendisini dünyanın en üstünün olarak
görmesi sık rastlanan bir durumdur. Bu üstünlük fikrinin referansı olarak insanları bir arada
tutan, onların mutluluk kaynağı olan, güç ve azim kazandıran gelenekler, öne çıkartılır. Öte
yandan her boyutta ve seviyede sosyal karmaşıklığa sahip toplumlar, her türden strese
rağmen gelişme göstermeyi başarmışlardır. Fakat gelenekleri memnuniyetsizlik,
depresyon, kayıtsızlık, kızgınlık veya isyan doğuran toplumlar mevcut olsa da, bunların
hepsi gelişme gösterememişlerdir. Esasında bunların hepsi hayatta kalamamıştır.
Ebediyen var olamamış sosyal kültürel sistemler ve halklar maladaptasyonun en güzel
örnekleri olmuştur. Eagleton’un ilkelden moderne maladaptatif yönüyle ele aldığı gelenek
kültür kavramının ekseni dünya genelinde 20. Yüzyılın ortalarından itibaren ciddi bir anlam
kaymasına uğramış; kavram, özgül bir kimliğin olumlaması anlamında kullanılır olmuştur.
Siyasi çatışma terminolojisinin popüler unsurlarına dönüştürülen kültür, siyaset jargonunda
giderek yükselen anlam, değer, kimlik ve dayanışma gibi kavramların millilik ekseninde
ana referansı halini almıştır (Eagleton, 2005: 51).
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temsil konularındaki istikamet belirleyici tavrın sona erdiği anlamına
gelmemiştir. İçeriklerinde yer alan sahnelerle politik mensubiyet/bağlılık
bildirme, verilmiş güç/statü, zenginlik/lüks vehmettirme veya sergileme
gibi işlevleri öncelenen geleneksel seremoniler (geçiş dönemi
seremonileri başta olmak üzere) toplumun tüm katmanlarında
yaygınlaşmaya devam etmektedir.
Kültürün ve daha özelde geleneğin hem öznesi hem de nesnesi
konumunda olan insanın uyarlanma süreçleri tüm organizmalarda olduğu
gibi hiçbir zaman mükemmel değildir. Kültürel değişimler veya geleneksel
uyarlamalar riskleri de beraberinde getirir (Bates, 2013: 95). Bu olasılığı
görmezden gelerek, geleneği her biçim ve temsili ile kutsamak, bugün
büyük oranda geçerliliğini yitiren “ilerlemeci” uygarlık teorilerinin
hükümsüzlüğünde kaybolmak anlamına gelecektir. Geleneğin toplum ve
kültür için “olumlu” şeklinde tanımlanan özelliklerinin yanı sıra pek çok dış
etkenden ötürü manipülatif işlevler üstlenebileceği de hatırlandığında Eric
Hobsbawm’ın kavramsallaştırdığı “icat edilmiş gelenek”7ler dikkatle
yaklaşılması gereken kültürel fenomenler olarak görülmelidir. Hobsbawm,
“icat edilmiş gelenek” teriminin kapsamına icat veya inşa edilmiş, formel
düzlemde kurumsallaşmış geleneklerin yanı sıra kolayca izi
sürülemeyecek bir şekilde kısa ve belirlenebilir bir zaman diliminde ortaya
çıkmış olan ve büyük bir hızla yerleşmiş gelenekleri de dahil etmiştir. Ona
göre bütün icat edilmiş gelenekler, mümkün olduğunca grup birlikteliğinin
oluşması ve meşrulaştırılması için tarihe başvururlar. Ulusun, devletin ya
da hareketin ideolojisi veya bilgi sermayesinin parçası haline gelen tarih,
aslında halkın hafızasında saklananlardan değil; işi bunu yapmak
olanlarca
seçilen,
yazılan,
resmedilen,
popülerleştirilen
ve
kurumsallaştırılan bilgi paketlerinden oluşur. Öte yandan, Türk halk
hayatının özellikle son 20 yılında da görülen gelenek icatlarında da
görülen şekliyle, belli tarihsel dönemleri referans edinen icat edilmiş
geleneklerin özgüllüğü, bu sürekliliğin büyük ölçüde yapay ve uydurma
olmasında yatar. Bunlar, yeni durumlara uyarlanmış, eski durumları akla
getiren formlara bürünmüş ya da yarı zoraki tekrarlarla kendi geçmişlerini
oluşturarak günümüzde karşılığını bulan geleneklerdir (Hobsbawm ve
Renger, 2006: 3, 16).

7

Hobsbawm icat edilmiş gelenek kavramını, “alenen ya da zımnen kabul görmüş kurallarca
yönlendirilen ve bir ritüel ya da sembolik bir özellik sergileyen, geçmişle doğal bir süreklilik
anıştırır şekilde tekrarlara dayanarak belli değeri ve davranış normlarını aşılamaya çalışan
bir pratikler kümesi” şeklinde tanımlamıştır (2006: 2).
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Kutsanan Geleneğin Ölümle Dansı
Biyolojik ve kültürel evrimciler milyonlarca yıllık bir süreci içeren
evrimin insanlara iki önemli temel içgüdüyü miras bıraktığını söylerler.
Bunlardan biri hayatta kalma, diğeri ise üreme içgüdüsüdür. Kültürün
işlevlerini Malinowski gibi antropologların işlevselci yaklaşımlarından yola
çıkarak ele alan Haviland ve arkadaşlarının ifadesiyle kültür üyelerinin
biyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamalı ve biyolojik sürekliliğin
korunması için bir üreme yapısı oluşturulmalıdır. Aksi durumda kültürün
ayakta kalması mümkün değildir (Haviland vd., 2008: 132).
Hayatta kalma içgüdüsü, besin kaynaklarının kıtlığı ya da
yetersizliği, salgın hastalıklar ve yoğun güvenlik kaygısı gibi durumlarda
doruğa çıkar. Özellikle salgın hastalıklarda sosyal ve kültürel yapılar
dumura uğrar; normal zamanlarda işlevsel olan değerler ve değer
yargıları eski önemini yitirir. “Solidarite” (sosyal dayanışma) büyük oranda
biter, insanlar kendilerinin ve en yakınlarının canlarının derdine düşerler.
İnsanlık tarihi bu türden kitlesel yok oluşların trajik örnekleri ile doludur.
Kültürel bir sistem olarak gördüğümüz toplumsal davranışlarda ve
kabullerde büyük değişimler gözlenir. Tokalaşmayı, öpüşmeyi ve
kucaklaşmayı seven toplumların bu davranış karakteristikleri salgın
dönemlerinde aniden kesintiye uğrar. Kalabalık ortamlarda sosyalleşen, iç
içe zaman geçirmekten keyif alan kitleler birden birdenbire “sosyal
mesafe” terimi ile tanışırlar.
Salgın
tedbirleri
kapsamında
düğünlerin
olabildiğinde
sınırlandırıldığı bir takvimde geniş katılımlı ve şaşalı törenle oğlunu
evlendiren bir politikacının pandemi yasaklarına rağmen yemekli bir
düğün düzenlemesi, diledikleri gibi düğün yapamayanlar başta olmak
üzere tepki ile karşılanmıştır. Eleştirilerin ulusal basında haber olması
sonrasında binlerce kişiyi yemekli düğünle ağırlayan söz konusu
politikacının eylemini meşrulaştırıcı şu sözleri geleneğin anlam ve işlevi
üzerine söylenecek sözlerin bitmediğini göstermektedir: “Bir yemek bile
yedirmeden düğün yaptı mı dedirtseydim?”
Salgın dönemi düğün törenlerinde benzer sahnelerle halk arasında
da karşılaşılmıştır. Türk halk hayatında mutat düğün sezonunun 2020 yılı
Haziran ayı başından itibaren yürürlüğe konulan “kontrollü serbestlik”le
örtüşmesi salgın tedbirleri temelinde pek çok tartışmayı da beraberinde
getirmiştir. Düğün törenlerine dönük kısıtlamalardan şikayetçi olan, gelin
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ve damat adayları, şov ve organizasyon firması sahipleri, müzisyenler,
düğün salonu sahipleri bültenlerin popüler haberleri arasına yerleşti. Gelin
ve damat adayları dışındakilerin itirazlarının temelinde ekonomik
gerekçeler ilk sırada yer almıştır. Beyaz gelinlikleri ile röportaj veren gelin
adaylarının itirazları ise yıllarca hayalini sürdükleri ve kraliçe muamelesi
görecekleri törenden mahrum bırakılmalarına dönüktü. Bu ironik direniş,
hayatta kalma vurgulu risk faktörünün sanıldığının aksine yok
sayılabildiğinin, geleneklerin uyarlanması süreçlerinin kısa süreli
olamayacağının göstergesidir. Öte yandan gösterişten uzak, sade düğün
törenleri yerine pek çoğu yapay kutsanmış ögelerle donatılmış düğün
törenlerinin toplumda kabul gördüğünün, hatta talep edildiğinin başka bir
göstergesi ile karşılaşılmaktadır.
Yeni Türkiye’nin en az evlilik törenleri kadar şaşalı sünnet
törenlerinde de salgın döneminde benzer manzaralarla karşılaşılmıştır.
Normal zamanlarla kıyaslandığında nicelik olarak azalmış olsa da salgın
dönemi sünnet törenlerinde “şehzade” rolü yüklenen çocuk ile han ve
sultan temsili olarak sergilenen anne-baba etrafındaki icat/imal
uygulamalar kesintiye uğramadan devam etmiştir. Tüm risk ve engellere
rağmen, en basit şekliyle “gösteriş” ya da doğal veya yapay bir “statü
gösterisi” şeklinde ifade edilebilecek şov ve mizansenlerden
vazgeçilmemiştir.
Ölümün
geride
kalanlar
üzerindeki
travmatik
etkilerinin
hafifletilmesi bağlamında bir dayanışma alanı işlevi taşıyan ancak son
yılların politik propaganda mekanları arasında revaç kazanan taziye
ortamları ve seremonileri için de benzer bir durum söz konusudur. Covid19 sebebiyle yaşamını yitirenlere çok katılımlı cenaze merasimlerinin
düzenlenmesine izin verilmemesi, taziye çadırlarına ve seremonilerine izin
verilmemesi itirazlara sebep olmaktadır. Geleneğin baskılayıcı ve ısrarcı
doğası gereği kriz anlarında dahi tedbir amaçlı kısıtlamalar etkisiz
kalabilmekte, taziye törenleri, cenaze yemekleri ve ölüm sonrasındaki 7.,
40. ve 52. günlerde gerçekleştirilen ölüm sonrası uygulamaları gizlice
sürdürülmektedir. Düğün başta olmak üzere diğer geleneksel
seremonilerde de görülen bu durum psiko-sosyal açıdan normalleşme
çaba ve arayışındaki toplumun bir tür direniş temsili olarak
değerlendirilebilir. Ancak öte yandan zaten anlam ve işlevi çözülmeye
başlayan geleneklere hayatta kalma refleksine baskın gelecek şekilde
yeni bozuk işlevler yüklenmesi olarak da yorumlanabilir. Kültürün
oluşumunu temel ihtiyaçlar (beslenme, barınma vd.) ve bu ihtiyaçlara

44 | Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları - I

cevap verme yöntemleriyle ilişkilendiren, onu “kullanım ve tüketim
maddelerinden, çeşitli halk gruplarının yapısal hak ve görevlerinden,
insan düşünce ve becerilerinden, inanç ve alışkanlıklardan oluşan tümel
bütün” olarak tanımlayarak kısmen maddi, kısmen insanlardan oluşan,
kısmen de manevi bir aygıt olarak nitelendiren Bronislaw Malinowski’ye
göre bu aygıt, insanın karşı karşıya kaldığı özel ve somut problemlerle
başa çıkmasını sağlar (Malinowski, 1992: 66). Ancak kutsanan geleneğe
yüklenen yeni işlevler ve popüler kültüre özgü temsil biçimleri ile problem
çözücü bir araç olmaktan çok otorite ve kamusal yaşam için problemin
kendisi olabilmektedir. Tüm uyarılara, hatta yasaklamalara rağmen evlilik
ve ölüm eksenli geleneksel seremonilerin sürdürülmesi, bu yeni boyutu
işaret eder türdedir.
Hayatta kalma kaygısının bireyden topluma uzanan kuşatmasından
önce elleri öpülen “mübarek” hacılara ve umrecilere yaklaşım salgın
günlerinde büyük oranda değişmiştir. Özellikle de uzun sürelerdir dini bir
vecibeyi yerine getirmenin gereği olarak görülerek gelenek kapsamına
dahil olan umre ziyaretleri salgın döneminin tartışmalı konuları arasında
yer almıştır. Tartışmanın odağında dini bir zorunluluk olmadığı halde
salgının dünya kamuoyunu ciddi anlamda meşgul etmeye başladığı bir
dönemde umreye gitmekte ısrarcı olan umreciler ve onlara izin veren
yetkililer yer almaktadır. Umre ziyaretlerinin uzun yıllardır turistik bir
formatta gerçekleştirilmesi, bireylerin tekraren bu ziyaretlere iştirak
ederek bunu bir statü gösterisine dönüştürmeleri ve muhafazakâr
politikacı ve bürokratların birbirlerini umre ile ödüllendirmeleri politik ve
toplumsal eleştirilerin odağında iken bu kritik dönemde umreciler salgının
yayılma sebebi olarak görülmüştür. Salgının ülkede görülmesinin an
meselesi olduğu bir süreçte bu keyfi/fevri tavra yöneltilen eleştiriler aynı
zaman da bir gelenek eleştirisi olarak da değerlendirilebilir.
Risk algısının şekillendirdiği koşullara rağmen ısrarla sürdürülen ve
pek çoğu uzun sürelerdir tüketim, israf ve sanal statü bağlamlarında
dejeneratif bir hal alan geleneksel temsiller kadar toplumsal
davranışlarda görülen çarpıcı değişimlere de temas etmek gereklidir.
Biyolojik ve kültürel davranışlar arasındaki sınır kültür ve gelenek formları
tarafından belirlenir. Geertz bu durumu şöyle ifade eder:
Kültürel kalıplar yani anlamlı simgelerin örgütlü dizgeleri tarafından
yönlendirilmese, insanın davranışı kesinlikle yönetilemez olurdu; anlamsız
eylemlerin ve patlak veren duyguların kaosundan oluşur, deneyimi
kesinlikle şekilsiz olurdu. Bu türden kalıpların birikimlenmiş bütünlüğü olan
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kültür yalnızca insan deneyiminin bir süsü değildir, insan deneyiminin
özgüllüğünün başlıca temeli olan kültür bu deneyim için gerekli bir koşuldur

(Geertz, 2010: 65).

Kriz dönemlerinde geleneksel davranışlarda da ciddi değişimler
görülebilmektedir. Salgının ortaya çıktığı ve 65 yaş üstü insanların sokağa
çıkmalarının yasaklandığı dönemde kimi gençlerin yaşlılara karşı
sergilediği davranışlar, kriz anlarında sıklıkla görülen toplumsal anomali
örneklerinden birini işaret etmenin yanı sıra kültürle şekillenen yaşa dayalı
statü sınırlarının ihlal edilmesi anlamında da değerlendirilebilir. İşlevsellik8
temelinde şekillenen toplumsal kabullerin etkisiyle topluluğun yaşlı
üyelerine karşı en basit haliyle ötekileştirici eylemlerin örnekleriyle tarih
boyunca karşılaşmak mümkündür. Ancak kuşaklar arası sınırların hızla
keskinleştiği, diğer bir ifadeyle, rekabetin çok daha belirginleştiği modern
toplumda sosyal psikoloji ve kültürel şemalarla belirlenen kalıplar çok
daha hızlı kırılabilmektedir. Salgın sürecinde kimi gençlerin yaşlılara karşı
sergiledikleri davranışlarda görülen değişimlerin sebeplerinin çok yönlü
olarak değerlendirilmesi, davranışlar temelinde de kültürün dirençli ama
bir o kadar da değişken/kırılgan karakterinin anlaşılmasına yardımcı
olabilecek sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilecek türdendir. Yaşlı bireylere
karşı sergilenen tezyif ve tahkir edici davranışların bertaraf edilmesi
yolunda resmi kolluk kuvvetlerinin harekete geçiren, son yıllarda pek çok
diğer örnekte görülen sosyal medya araçlı sosyal tepki olmuştur. Bu
tepkinin toplumsal mutabakatta yer alan kültürel davranış sınırlarının
ihlaline bir itiraz olarak mı yoksa salt vicdani bir duyarlıkla mı oluştuğu
ayrıca tartışılmalıdır.
Hayatta kalma refleksinin zirveye çıktığı son 6 aylık süreçte
mabetlerde topluca ibadet etmek isteyenlere deli gözüyle bakılması da
dikkat çekicidir. Kameralar önünde caminin kilitli kapısını yumruklayarak
“ibadet etme hakkını” talep eden figürlerin samimiyetleri sorgulanmış;
eylem ideolojik temelli tiyatral bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu
olasılığa ek olarak sözü edilegelen sosyo-psikolojik temelli normalleşme
çabasından ve kültürel bir direnişten bahsedilebilir. Zira inanç ve ibadet
formları kültürün önemli bileşenleri arasında yer alır.

8

“Bir şey, içinde bulunduğu dizgenin devamında rol oynuyorsa işlevsel, dizgenin
bozulmasına yol açıyorsa ters işlevsel ve dizgede hiçbir rol oynamıyorsa işlevsizdir.”
(Berger, 2014: 151). Üreme ve üretme gibi temel toplumsal işlevlerini yitiren yaşlı üyeler
eski toplumlarda işlevsiz olarak görülebilmiştir.
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Salgın döneminde öfkeyle itiraz edilen diğer bir geleneksel temsil de
asker uğurlama seremonileri olmuştur. Asker kınaları ve konvoyları ile
otogar uğurlamalarının, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen
ısrarcı bir biçimde sürdürülmesi irdelenmesi gereken bir diğer geleneksel
temsil biçimidir. Normal zamanlarda kimsenin itiraz etmediği, hatta
çoğunluğun olumladığı askere gönderme seremonileri, bu süreçte
çoğunluk nezdinde bencilce ve cahilce gerçekleştirilen eylemler olarak
değerlendirilmiştir. Hayatta kalma fikrinin merkezde olduğu bir dönemde
kanunlara karşı çıkmak dahil her türlü riski göze alan kitlelerin
motivasyonu değişen koşullara uyum sağlama kabiliyetinin yanı sıra
direnç gösterme potansiyeline de sahip olan geleneğin doğası olmuştur.
Sonuç
Türkiye sahası kültür bilimlerinde bilimsel literatür, eleştirel bakış,
disiplinlerarasılık, özgünlük, bilimsel etik ve daha genelde insan ve toplum
yararı gibi hususların göz ardı edildiği bir bilimsel iklimde kültürün ve
geleneğin dinamik doğasını takip edebilen, bunlarda meydana gelen
dönüşümleri çok yönlü olarak irdeleyen kültür bilimcilerin sayısı oldukça
sınırlıdır. Nitekim kültür bilimlerinin merkezi kavramları arasında yer alan
kültür ve gelenek kavramlarının tanımlanmasına dönük tecrübelerde dahi
referansların çoğu zaman Avrupalı ve Kuzey Amerikalı sosyologlar veya
antropologlardan oluşması tesadüf değildir.
Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli gibi isimler yaşadıkları
çağların karanlığında birer Zühre yıldızı idiler. Felsefi temelde ideal insana
ve dünyaya dönük tasavvufi bir direnişin sembolleri oldular. Yalnız ve
nadide idiler. Işıklarının sonraki karanlıkları aydınlatması kolektif bir arzu
halini alsa da onların evrene ve insana dönük ideallerini sanal bir gerçeklik
ile toplumun geneline teşmil etmek manipülatif bir toplum ve kültür
kutsayıcılığını beraberinde getirmiştir. Toplumların ruhsal ve zihinsel
değişimi zımni ve görecelidir. Doğu toplumlarındaki değişimlerin
göreceliğin de ötesine giden kırılganlığı, değişimin gelişimi/ilerlemeyi
getirdiğini iddia eden teorileri çoğu zaman haksız çıkarmıştır. Yesevi’nin,
Yunus’un ve daha nicelerinin içinden çıktığı toplumun inanış ve düşünüş
sistemleri başta olmak üzere sosyo-kültürel alanda yanlış istikametlere
yönelmesini mümkün görmeyen kutsayıcılar, realite körlüğü şeklinde ifade
edilebilecek kamusal bir hastalığın müsebbibi olmuşlardır.
Topyekun bir yerelleşmeyi kültürün ve kimliğin gereği olarak gören,
sübjektif anlamları ile “halk irfanı” veya “Anadolu irfanı” gibi kavramlar
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üzerinden geleneğin sorunlu tarafları olduğunu kabullenmeyen ve onu
kutsayan etnosantrik “Yeni Anadoluculuk”, beşikten mezara tüm kültürel
süreçlere hükmetme gayretindedir. Akıl, bilim, dayanışma, tevazu,
samimiyet, hakkaniyet gibi çoğu merkezi kavramlar politika, ekonomi ve
akademi gibi merkezkaç görevi gören kurumların oportünist temsilcileri
tarafından slogan alanına sıkıştırılırken reelde gösteriş, yağma, israf ve
hükmetme, geleneğe yüklenen yeni işlevler olmuştur. Beklentiler
doğrultusunda idealize edilen kültürün ideallerin çok uzağında kalması,
Eagleton’un ifadesiyle (2005: 34) kültürün “kendisi ile çelişkili” doğasının
hatırlanmasını zorunlu kılar.
Kültürel, gelenek ve temsilleri konularında mevcut sorunlu alanlara
yenilerinin ekleneceğini öngörmek bir kehanet olmayacaktır. Furedi’nin
(2001) toplumların tehdit ve risk algıları ile güvenlik kaygılarına dönük
eleştirel değerlendirmeler yaparken kullandığı “korku kültürü”nün
kapsamına Covid-19 pandemisi ile küresel anlamda yeni bir unsur daha
eklemiştir. Hayatta kalma refleksi ile şekillenen pandemi temelli küresel
kriz sonrası politik ve ekonomik yapılarına dönük öngörülerin sayısı her
geçen gün artarken, aynı sürecin kültürel ve geleneksel temsillere dönük
olası etkileri henüz gündeme gelmemiştir. Risk algısı temelinde şekillenen
korunma amaçlı eylemlerin kültürel davranışlar üzerindeki etkisi şimdiden
görülmeye başlanmıştır. En yalın şekliyle kültürün çok katmanlı yapısında
politik ve ekonomik argümanların da etkili olduğu hatırlandığında
değişimin yalnızca bu unsurlarla sınırlı kalmayacağı kolaylıkla tahmin
edilebilir.
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