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“Anla lmaz” Olan Asl nda Kim? 
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 Günlük hayatta, farkl  kültürden bir insan n davran n , tutumunu, inançlar n , hatta görünü ünü 
anla lmaz buldu umuzda s kl kla tuhaf, komik, i renç... gibi s fatlarla kendi aç klamam z  yapmaya yöneliriz. 
Bunu yaparken asl nda kendi kültürel ö retimiz çerçevesinde, o ki inin kültürel ö retisini göz ard  etmi  oluruz. 
Bu, etnosentrizmdir. Etnosentrik bak  aç s nda, ki inin kendi kültürünü yücelterek, ötekini a a lama e ilimi 
bulunmaktad r. Ötekinin kültürel ö retisini göz ard  etti imizde gördüklerimizi, okuduklar m z , duyduklar m z  
yorumlarken sahip oldu umuz etnosentrik bak  aç s n , fark nda olarak ya da olmayarak, kendi hayat m za 
yayar z. 
 çine do ulan kültür, bireyin hayat n  cam bir fanus gibi çevreler. Her kurumuyla birlikte, bireyin 
do umundan ölümüne kadar davran lar n , tutumlar n , inançlar n , de erlerini ço unlukla fark ettirmeden 
içselle tirmesini sa lar ve her kültür kendi normalini belirler. Do al olarak biz içine do du umuz kendi 
kültürümüzün bize normal olarak ö rettiklerinin d nda kalanlar , fanusun öte yan ndakileri, anlamakta ve 
anlamland rmakta güçlük çekeriz. Dolay s yla herhangi bir durumu kendi kültürel ö retimiz çerçevesinde 
de erlendiririz. Bu de erlendirmeyi de ‘do ru’ kabul ederiz. Oysa olmas  gereken kendi kültürel gözlü ümüzü 
ç kar p, ötekinin kültürel ö retisi içinde anla lmaz buldu umuzu anlamaya çal makt r. Bilimsel olarak bunu 
yapan bilim dal  sosyal antropolojidir. Sosyal antropoloji, farkl  kültürleri, ötekini aç klamay , anlamay  hedef 
alarak, içine do du umuz kültürel yap  içinde olu an dü ünce sistemimizi yeniden yap land rmaya çal maktad r. 
Böylelikle, içinde ya ad m z kültürün d ndaki farkl  kültürleri, kültürel çe itlili i fark etmemizi sa lar. Örne in, 
baz  kültürlerde ölen ki inin kalbinin, beyninin ya da karaci erinin o kültürün üyelerince yenmesi, onlar n 
yamyaml kla itham edilmesine neden olur. Yamyaml kla itham etmeden önce, o kültürü bir de er olarak kabul 
ederek bunlar n yap lmas n n nedenleri ara t r ld nda, ara t rmay  yapan sosyal antropologun saptad  
nedenleri (ölüye duyulan sayg , manan n üyelere da t lmas  gibi), kendi kültür standartlar  içinde onaylamas  
gerekmez ama do ru tespit yapmas  gerekir. Böylelikle etnosentrik bak  aç s n  de erlendirmesinin d nda 
tutarak, di er kültürlere var olan  oldu u gibi aktar r.  

 Fanusun d nda kalan kültürleri, ötekileri, anlamamak (tabii anlamamaya çal mak da) bireyleraras , 
ülkeleraras , kültürleraras  çat ma sebebidir. Kimi zaman Pascal Nouma’n n Be ikta  kulübünden at lmas na yol 
açar. Nouma’n n kendi kültürü içinde (belki) ola an say labilecek davran , kültürümüzde uluorta 
yap lamayaca ndan cezaland r lmas yla sonuçland . Sadece i inden olmakla kalmay p, gazete küpürlerindeki 
“i rençlik”, “büyük ay p”, “rezalet” ba l klar  ile kamuoyunda da tepki toplamas  sa land . Oysa Nouma, farkl  bir 
kültürde top ko turdu unun ve o kültürün göreneklerinin kendine özgü oldu unun bilincinde olsayd  böyle bir 
cezaland rmay  ya amak durumunda kalmazd .   
 Etnosentrik bak  kimi zaman o kadar uç noktalara ula abilir ki, soyk r m sebebi olarak da kar m za ç kar. 
K z lderili soyk r m nda Amerika’n n ‘bunlar uygarl  reddediyorlar, uygar olmak istemiyorlar’ aç klamas  ile 
k z lderilileri insan olarak göremedikleri gibi. Burada yan t aranmas  gereken, uygarl n hangi kriterler içinde ele 
al nd d r. Günümüzde ço u bilim dal  içinde, teknolojik aç dan ileri olma, uygarl k kriterini belirlemektedir. 
Teknolojinin reddi ya da ileri teknolojiye sahip olmama, bilgi ça nda teknolojik bir ‘ilkelli i’ sa lasa da, uygarl n 
ifadesi kültürel kurumlar n her alan nda farkl la abilmektedir. Uygarl k ifadesi için; bu kurumlara yönelik 
kriterlere göre yap lan, iki kültür aras ndaki bir kar la t rma gereklidir. De erlendirme sonucunda yine de 
kültürün tamam na yönelik bir genelleme yap lamaz. Bu nedenle bir kültür di erine k yasla seçilen kritere göre 
daha uygar durumdad r, yorumu yap lmal d r.  
 Etnosentrik bak  aç s  kimi zaman da sava lar n gidi at n  etkiler. Amerika’ya ait Irak Sava ’nda, 
Irakl lar’ n bir diktatörden kurtulma sevinciyle Amerika’ya kucak açacaklar n n dü ünülmesi gibi. Bu beklenti 
içinde gözden kaçan ve isteklerinin çabucak gerçekle mesini engelleyen, Irakl lar’ n vatan savunmas na 
girmeleriydi. Uzun süre bir diktatörle ya ayan Irakl lar kurtulduklar  için belki sevindiler ama bir ba kas n n 
boyunduru u alt na girmeyi reddettiler. Çünkü sunulan özgürlü ün (kavramsal olsa da) Amerika’ya ait oldu u ve 
Irakl lar için geçerli olmad  göz ard  edilmi tir.  
 Etnosentrik bak  aç s yla kendi kültürel ö retimiz çerçevesinde ötekini yorumlarken, ötekinin de bizi 
kendi kültürel ö retisiyle de erlendirebilece ini hat rlamal y z. Örne in bizim kültürümüz için çok ola an olan 
ebeveynlerin çocuklar na evlenene kadar bak m vermeleri, hatta kimi durumlarda evlendikten sonra da destek 
olmalar  bir ba ka kültür için (özellikle bat  kültürü için) oldukça ‘tuhaft r’. Bat  kültüründe çocuk 18 ya na 
geldi inde kendi kazanc n  sa layarak evden ayr lmakta, ayr lm yorsa anne babas na kira ödemektedir. Böyle bir 
ö reti çerçevesinde yeti en birisi için, bizim kültürümüzde gördü ü, bireyin neredeyse ölene dek evlat olarak 
görülmesi oldukça anla lmaz olacakt r. Ya da ölümle ilgili inançlar m za bakt m zda, gömü s ras nda a lamak, 
a t yakmak üzüntümüzü abart yla ifade etmek, kendi kültürü içinde tabutun etraf nda toplanarak ark  söyleyen, 
e lenen birisi için oldukça ‘tuhaft r’. Ki ileraras  ili kilere bak ld nda da bizim kültürümüz içinde s kl kla  
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rastlad m z ki isel alan m z n, örne in Amerikan kültürüne göre, oldukça dar olmas  da benzer bir örnek 
olu turur. Dokunmay  seven kültürümüzde kol kola gezen erkeklerin, bir Amerikal  taraf ndan e cinsel olarak 
nitelendirilebilece i akl m za gelmez. Kendi kültürümüz içinde bir kar la t rma yapacak olursak, k rsalda görülen 
küçük ya ta evlilikler kent kültüründe ‘ahlak d ’ olarak nitelendirilmektedir. Ekonomik nedenler gibi di er 
ö eler bir yana, k rsal kesimde çocuk - ergen - yeti kin tan mlar  ile kent kültürünün çocuk - ergen - yeti kin 
tan mlar  aras ndaki fark göz ard  edilirek, kent kültürü küçük ya ta evlenenleri ‘çocuk’ olarak niteler. Oysa bireyin 
biyolojik de il ama sosyal ya  kültürlere göre de i mektedir ve k rsalda evlenen, evlendirilen ‘çocuklar’ asl nda 
sosyal olarak evlenme ya ndad r. Kentlinin bu durumu onaylamas  gerekmez ancak ahlaks zl k olarak suçlarken 
de k rsal kültürün ö elerini dü ünmelidir. 

K saca, etnosentrik bak  aç s n  hayat m za dahil etmeye devam etti imiz sürece kar la aca m z kültür, 
hep kendi kültürümüz olacakt r. Oysa kendi kültürümüz fanusun d ndakilerden, ötekilerden daha fazla normal 
de ildir ve ‘anla lmaz’ olan bize göre anla lmaz oland r. Bu nedenle de bir ba kas na göre ‘anla lmaz’ 
olunabilece ini unutmadan de erlendirmelerde bulunulmal  ve bir durum, içine do du umuz kültüre göre  
do ru - yanl , hakl  - haks z olsa da, varoldu u kültür içinde anlamland r lmal d r. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


