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Editörden 

Günümüz okur-yazarları, küreselleşen bir dünyada yankısı gittikçe zayıflayan 
“gelenek” kavramına neden yoğun bir akademik zihni faaliyetin hasredilmekte ol-
duğunu merak edebilirler. “Küreselleşme” hadisesi üzerinde kuramlar üreten kimi 
sosyal bilimciler hala geleneğe mikro planda yer bulunabileceğini ima ederken sanki 
ona küresel teşhir salonunda minik bir yer ayırmak istemektedirler. İşin açıkçası 
geçen yüzyıllarda Batı’nın Aydınlanma projesi ile üzeri karartılan geleneğin şimdi 
küreselleşme cereyanı içinde varoluş sorunuyla yüzleşmesi kanaatimce büyük ölçü-
de küreselleşen dünyada hemen her şeyin “gayri insanileştirilmesi” (de-
humanization) ile açıklanabilir. “Gayri-insanileştirme” (de-humanization) tabirini, 
onu modern sanatı eleştirmek için kullanan İspanyol filozof Ortega y Gasset’ten 
ödünç alıyorum. Ortega y Gasset, modern sanatın yaşanmış tecrübe olarak beşeri 
durumla ilgilenmek yerine yalnızca gözlemlenen olgular üzerinde odaklaşarak saf 
kavramlara ve fikirlere dikkat kesildiğini belirtir ve böylece onu amacı (insan varlığı) 
terk ederek yalnızca araçlar üzerinde oyalanmakla eleştirir. Gasset’e göre, modern 
sanat kendi meşruiyetini araçlar alanında edinmek istediği için yalnızca “saf haz” 
(pure pleasure) konusu haline gelmektedir. Gasset’in söylemek istediği şey şu ol-
malıdır: Modern sanat kendi araçlarının dışında her hangi bir beşeri amaç gütmediği 
için ortaya koyduğu her ürün kendi başına bir model, birim ya da olgu olarak teza-
hür etmektedir. Bu modern sanatın kendi araçlarını aynı zamanda bir amaç olarak 
gördüğünün ya da sanat eserlerini, beşeri varoluşla ilgisini kopararak, salt episte-
molojik bir kurguya dönüştürdüğünün bir başka ifadesidir. Gasset’in bu eleştirisini, 
Adorno ve Horkheimer’in dilini ödünç alarak, modern sanatın kavramları ve fikirleri 
fetişleştirmesi şeklinde özetleyebiliriz.  

Bize öyle geliyor ki, küreselleşme cereyanı içinde kendini temsil hakkını an-
cak yerel kültürlerin korunması bağlamında oldukça sınırlı biçimde elde edebilen 
gelenek, Gasset’in tabiriyle ya “saf haz” konusuna ya da Adorno ve Horkheimer’in 
diliyle fetişleştirilen bir kavrama dönüştürülmektedir. Bir başka deyişle, gelenek 
yaşanan tecrübenin zemini ve konusu olmaktan çıkarılarak bir tarihsel kurguya 
dönüştürülmekte ve bu kurgu içinde gerçekleştirilen epistemolojik tahlillerle parça-
larına ayrıştırılmaktadır. Bunun sonucunda gelenek, içinde dünyanın bir bütünlük ve 
anlam kazandığı varoluş alanı olmaktan çıkarılarak sessizce orada bekleyen bir en-
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kaz gibi tasarlanmaktadır. Artık klasik dünyaya ait ürün ve metinlerin varoluşumuzla 
ilgisinin neredeyse kopma noktasına gelmesi geleneğin gayri-insanileştirilmesinin 
bir sonucu olmalıdır. Burada bir yanılgıya yol açmamak için, klasik dünyaya ait ürün 
ve eserlerle geleneği aynı şey saymadığımızı belirtmeliyiz. Gelenek, söz konusu 
klasik ürün ve eserleri bize kadar getiren ontolojik bir zemindir. Bir başka deyişle, 
gelenek bizim dünya ile tarihsel-varoluşsal bağlantılarımızı ve bu bağlantıları anlam-
landırabilmemizi mümkün kılan dinamik bir ontolojik zemindir. Ne var ki, Aydınlan-
macı aklın ışığının üzerini kararttığı bu ontolojik zemin, şimdi küreselleşme cereyanı 
içinde sınırlı bir öz-temsil hakkına sahip klasik eserler içinde yankılanmaya çalışmak-
tadır. Kısacası, “zemin” asırlardır taşıya geldiği eserler içinde kendine zemin bulma 
sorunuyla yüzleştikçe gayri-insanileşmektedir. Ve işin garabeti modern dünyada 
geleneğe daha fazla temsil hakkını talep eden muhafazakârlarla (gelenekçilerle), 
geleneğin ancak bir kültürel miras olarak sınırlı temsil hakkına sahip olması gerekti-
ğini düşünen modernistler veya küreselciler söz konusu zemine (gelenek), klasik 
eserler veya ürünler içinde zemin bulma noktasında buluşmaktadırlar. Bu durum, 
Gasset’in modern sanata yönelttiği eleştirilerin gelenek bağlamında ne anlama gel-
diği hususunda bize daha açık bir fikir vermektedir. Gelenek, üzerinde taşıya geldiği 
klasik ürün ve eserlerde arandıkça salt kavramlara ve fikirlere dönüşerek gayri-
insanileşir. 

Bu durumda yazımızın başında değindiğimiz noktaya geri dönerek şu soruyu 
sormak durumundayız: Küreselleşen bir dünyada yankısı gittikçe zayıflayan “gele-
nek” kavramına neden yoğun bir akademik zihni faaliyet hasredilmektedir? Bunca 
akademisyenin Bilimname dergisinin elimizdeki “Gelenek” sayısı içinde yer alan 
yazıları aracılığıyla yaymak istedikleri enerji hangi amaca hizmet etmektedir? Yoksa 
söz konusu akademisyenlerin ortak enerjisi, modern sanatın araçları amaçlaştırması 
yani kendisini gayri-insanileştirmesi gibi geleneği gayri-insanileştiriyor olmasın? 
Daha açık sorarsak, bu sayıdaki yazıların bizim varoluşumuzla ilgisi nedir? Kuşkusuz 
bir akademik yazıyı yazmak kadar onu hangi ufuk ya da genel tasarım içinde yazdı-
ğımızı fark etmek de önem arz eder. Burada sözü edilen ufuk ya da genel tasarım, 
tek tek yazarların öznel niyet ve amaçlarını aşan bir genel duruma işaret eder.  

Bana öyle geliyor ki, bu sayıda gerek geleneğin kavramsal analizlerine gerek-
se farklı geleneklerin tarihsel öykülerine kendilerini adamış olan bunca yazı bize 
geleneği resmetmekten ve onu kendilerinde temellendirmeye çalışmaktan ziyade 
bir geleneğe ait olmanın ne anlama geldiğini farklı tecrübelerle sunmaktadır. Avru-
pa, Amerika, Türkiye, İran, Çin gibi farklı ülkelerde yaşayan çok sayıda akademis-
yenin bu sayıda yer alan yazıları bize farklı geleneklerin anlamını anlatırlarken as-
lında kendi öykülerini yani farklı geleneklere ait oluşlarının öykülerini anlatmaktadır-
lar. Ve her birinin ortak bir Türk dili içinde buluşabilmesi bu öykülerin gerçekte ne 
denli birbirleri içinde kaynaşabildiğini ima etmektedir. Bir başka deyişle, orijinal 
haliyle İngilizce olan bir yazı bu sayıda Türk dili içinde yeniden ifadesine kavuşmuş-
sa artık orada kaynaşan iki farklı öykü söz konusu demektir. İşte bu durum bize bir 
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geleneğe ait olmanın ne anlama geldiği hususunda açık bir fikir vermektedir: Çok 
farklı seslerin, fikirlerin, öykülerin, anlamların birbirleriyle sürekli olarak kaynaşabil-
meleri yani hem kendi kalabilmeleri hem de bir başkası olabilmeleridir. Bu anlamda 
gelenek, “Ben” ve “Öteki” şeklinde mutlak ayırıma imkan vermeyen bir kaynaşma 
alanı olarak daima ön planda duran şeylerin gerisine sarkar. Galiba bu “Gelenek” 
sayısı farklı kültür ve geleneklere ait bunca akademisyenin yazısını bir ortak dil için-
de bir şekilde kaynaştırarak bize bir geleneğe ait olarak yeniden ve farklı şekilde 
var olabilmenin anlamı hususunda güzel bir tecrübe sunmaktadır.  
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