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KÜLTÜR VE INOVASYON ILISKISI

Hem inovasyon hem de kültür kavramları muhteva bakımından oldukça 
kapsamlı kavramlar. Sizin dünyanızda bu kavramlar ne ifade ediyor? Ayrıca 
kültür ve inovasyon hangi alanlarda kesişiyor? 

İnsanı ve toplumu anlamlandırabilmek adına kilit kavramlardan biri-
si kültür. Dolayısıyla insan ve toplum kadar geniş bir alanı kapsıyor 
ve girift bir ilişki ağı kuruyor. Kültürü, insanı ve toplumları kurgulayan 
bir alan olarak düşündüğümüzde ne denli büyük bir olguyu takip et-
tiğimizi anlıyoruz. Sözgelimi insanın maddi (fizyolojik), manevi (anlam 
dünyası) ve sosyolojik (iletişim, etkileşim ağları) taraflarının bir kültür 
içerisinde var olduğunu düşündüğümüzde Marx’ın deyimiyle doğada 
insanın katkı sunduğu her şeyi kültür olarak tanımlayabiliyoruz. Kültür 
bizim için ördüğü dünyayı bizi kuşatan bir hale de büründürüyor bir 
taraftan. İnsan eliyle oluşturulan kültüre boyun eğmek zorunda kalan 
bir insan da söz konusu. Ancak tüm bunlar insan ve toplum olmanın 
bir vazgeçilmezi. Bu nedenle insan var olduğundan bu yana bir kültür 
çevresi var etmiş ve bu kültür çevresinde var olmuştur. 

Söyleyen: Prof.Dr. Mehmet Birekul

Söyleşen: Mustafa Kaya
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İnovasyon kavramı ise bu tabloda çok enteresan bir yerde duruyor 
bence. Zira insan tabiatı itibariyle inşa edebilen, değiştirebilen bir var-
lık. Diğer canlılar kendilerine kodlanan eylemlerin faili iken insan kod-
layabilen ve kendi eylem alanını kurgulayabilen bir varlık. Bu neden-
ledir ki insan hayatında ve toplumsal düzlemde değişim diye bir olgu 
var. İnsan inşa ettikçe ve kültür çevresini yeniledikçe değişim dediğimiz 
olgu gündemimize giriyor. Bu anlamda modern (yeni anlamında kulla-
nırsak) bir kavram olmasına rağmen inovasyon kültürün ve insanın var 
olma çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır bence. Geçmişten bu yana 
insanın yenilik peşinde oluşunun bu günlerdeki kavramsal karşılığı-
dır bir bakıma. Bu açıdan insan nasıl ki kültüre ve bir kültürel çevreye 
mahkumsa yeniliğe de mahkumdur. 

Mitler evrenin yaşanabilirliğini, gizemli ve açıklanamayan durum ve duygu-
larının, farklı perspektif çerçevesinde açıklanabilirliğini mümkün kılmak-
tadır. Bu anlamda yeniliğin toplumda yansımasında bu ögeler nasıl bir rol 
oynar? 

İnsanın var olabilmesini mümkün kılan üç alandan bahsetmiştik. Bun-
lardan birisi de anlam dünyasıdır. İnsan neden var olduğunu sorgu-
layan tek varlıktır. Bu nedenle de sürekli bir anlamlandırma faaliyeti 
içerisindedir. Kültürün insanın hayatını kolaylaştırmak adına ördüğü 
örgüler içerisinde en önemlilerinden birisi de manevi, anlamsal örgü-
dür. İnsanlık tarihi boyunca büyük dinler, pek çok ideoloji hatta felsefe 
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bu örgünün bir sonucudur. Bu anlamlandırma çabası içerisinde mit-
ler çok önemli bir yer tutuyorlar. Çünkü bütün mitler ortak bir soruyu 
cevaplıyor? “Nereden geldik?” Bu sorunun bir mit tarafından cevap-
landırılması aynı zamanda bir anlam dünyasının kurulması anlamına 
geliyor. Bu nedenle mitler insanın evrene ve kendisine atfettiği anlamı 
meşrulaştırma araçları olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum pek doğal 
olarak bu gündelik hayatın bütün kılcal alanlarında kendisini hissetti-

riyor. 

Mitler ve yenilik bağlamında ise esasında mitlerin anlatı bütünlüğün-
den çok oluşturduğu anlam bütünlüğünün çok daha önemli olmasının 
dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Daha açık söylersek mitler, 
anlatılar değişse de atıfta bulunduğu anlam bütünlüğü kendisini ko-
rur. Bu açıdan bakıldığında toplumların hafızası ve kadim gelenekleri 
yeniliğin anlamını muhafaza eder, mitolojik gerçeklikten ayırmaz. Ama 
toplumdaki her yeni inşanın işleyişi, şekillendirilmesi, bir yeni hale bü-
ründürülmesi, ritüelize edilmesi de kendi başına bir yenilik olarak ka-

bul edilebilir. 

Hayatın her alanında yeni bir yapı, kurgu ya da süreç ile karşılaşıyoruz. İn-

san bu yeniliğe kendini alıştırma sürecinde kültürden nasıl faydalanır?

Esasında toplumlar değişmekten çok hoşlanmazlar. Değişim her za-
man kültürlerin mesafeli oldukları bir alandır. Geçmişi ve alışkanlıkları 
korumak ister toplumlar. Ama insan da kültür de değişime mahkum-
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dur. Değişimin kaçınılmaz olduğu dönemler bu nedenle tarihsel ve sos-
yolojik anlamda kırılmaların yaşandığı dönemlerdir. Bu yeni süreçlerin 
benimsenmesi, içselleştirilmesi ise yine kültürün meşrulaştırma alanı 
içerisinde olur. Gerek batıda gerekse bizde modernleşme sürecinde 
bunun pek çok izini görebiliriz. Ben toplumun bir yenilik yoluna girişte 
kültürün onu yalnız bırakmadığını düşünüyorum. Geçmişten getirilen 
kodlar, toplumun ruhuna sinmiş karakteristikler ile yeniliğin buluştuğu 
bir “yeni durumdan” söz edebiliriz ancak. Bu nedenle bazı antropo-
loglar ve sosyologlar asimilasyonun olamayacağını düşünüyorlar. Siz 
ne kadar geçmişten arındırdığınızı düşünseniz de geçmiş yeni kültür 
içerisinde yerini zamanla bulur. Örneğin Amerika’daki Afro Amerikan 
yaşam için bunu söyleyebiliriz.

Peter Drucker’in “Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer” sözünden hareket-
le kültür ve strateji arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunun yeniliğe yansıması 

nasıl olur? 

Drucker’ın bu sözü bir bakıma şu ana kadar söylediklerimizi özetliyor. 
İnsanın inşa edebilme kapasitesi ve bitmek bilmeyen istekleri her za-
man onu belli stratejiler geliştirmeye itmiştir. Sözgelimi modern top-
lumun inşasında böylesi bir hevesin olduğunu söyleyebiliriz. Modern 
toplum ideologlarının söylemlerine baktığımızda bu stratejik duruşu 
rahatlıkla görüyoruz. Ancak bugünden görünen bir şey daha var ki bu 
stratejilerin kültürü ihmal ediyor olmasının ortaya çıkardığı acı sonuç-
lar. Bir örnek vermemiz gerekirse modern yaşamın doğaya hükümdar 
olma stratejisi, Bauman’ın deyimiyle ayrık otlardan temizlenmiş yep-
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yeni bir dünya kurma stratejisi bugün doğaya dönüş adında kültürün 
geri dönüşüdür aslında. Drucker’ın deyimiyle kültürün stratejiyi kah-
valtı niyetine yemesidir. Henüz üzerinden birkaç asır geçmesine rağ-
men modern düşüncenin doğanın bütün kaynaklarını tükettiği büyük 
bir stratejik hatadır. Bu nedenle kültürü gözetmeyen bir yenilik strateji 
olmaktan öteye geçemez.

İnovasyon ve kültür kavramları yaygın olarak kurumsal bazda “inovasyon 
kültürü” oluşturma hususunda bir araya geldiğini görüyoruz. İnovasyon 
kültürü oluşturmak için hangi adımlara ihtiyaç̧ vardır?

Son dönemlerde bu kavramlarla bu denli muhatap olmamızın temel 
nedeninin değişimin hızı olduğunu söyleyebiliriz. Zira bugün değişim 
kavramı bile insanlığın hızını anlatmamıza yetmiyor. Bazı sosyologların 
artık değişimi “ivme toplumu” gibi kavramlarla açıklamaya çalışması 
da bunu gösteriyor. Kültürün bu ivmenin içinde yok olmaması bir an-
lamda bu çağa ait bir yenilik kültürü oluşturmaktan geçiyor. Küresel-
leşme, iletişim, etkileşim alanları, dijitalleşme vb. pek çok etkenin içinde 
kültürel olarak var olmanın başat aktörlerinden birisi bir inovasyon 
kültürü oluşturabilmektir diyebiliriz. Bence bunun önündeki en büyük 
engel bu yenilik arayışının kültürden uzak olarak geliştirilme çabasıdır. 
Böyle bir arayış sizi modern dünyanın arayışları içerisinde oradan ora-
ya savurduğu bir alanla muhatap bırakması muhtemeldir. Kültürü bu 
çağın argümanları ile buluşturan bir inovasyon kültürü geliştirebilmek 
kendiniz gibi var olabilmenin de bir ön koşulu gibi görünüyor.
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Ülkemizde inovasyon kültürü oluşturmada sizce en büyük engeller neler-

dir?

Tüm konuştuklarımız üzerine bu soruyu cevaplamamız gerekirse ülke-
mizde bir inovasyon kültürü oluşturmamamızın arkasında yatan te-
mel sorunlardan birisinin öykünme ve taklit olduğunu söyleyebiliriz. 
İnovasyonu kültürel bir vurgu ile “bir toplumun kendi kültür örgüsünü 
çağ ile buluşturması” olarak tarif edersek ülkemizdeki temel sorunun 
kendi kültürel kodlarımızı hiçe sayan ve bu nedenle çağın gereklerine 
karşı atılan adımların taklitçi stratejiler olmaktan öteye geçemediği bir 
inovasyon anlayışına sarılmamızdır. Halbuki yenilik peşinde olmak bir 
öykünme, taklit ve strateji olmanın çok ötesinde kültürün varlığını de-
vam ettirebilmesinin bir gerekliliği olarak görülmelidir.
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