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Toplumsal - Kültürel Yapı ve KişiUk
(3enel Bir Yaklaşım

Kuramlarına

Tuğrul TANY OL(*)

birlik te bu, bu bilim
Sosy qlojin in ilgi alanı toplu mdu r. Bunu nla
iği anlam'ını taşımaz. Topl um sodalının tek tek insan larla ilgilenmed
gerç ektir . Topl umu elde edeyut bir kavr amd tr, oysa insan som ut bir
tanımak gere kir. Ne v.ar ki
bilm ek için önce ·onu oluşturan insanları
n yalıtılmış bir biçim de bulm ak müm insanı hiç bir zama n toplu mda
· nasıl insan lara gere ksinkün" değildir. Topl umu anla yabi lmek için
onun içind e yaşadığı topmemiz vars a insanı anla yabi lmek için de,
birlik te ele almamız gelumu anlamamız! yani insanı ve toplu mu
·
rekir.
da kişiliğini, davranış
Ama insan nedi r? İnsanın doğasını ya
rdir? Sosyal bilim lerin , bir bilim olalarını belir leyen etme nler nele
felse fenin öneml'i soru nlarak ortay a çıkmasından önce bu konu
sorularına son vermiş olm.a mak rından biriyd i. Felse fe insan la ilgili
bilim lerin tartışma alanına
la birlik te bu soru n büyü k ölçü de sosyal
toplu m arasındaki ilişkilerin sosy al
aktarılmıştır. Bu yazı insan ve
atmayı ve bu konu daki baş
· biı'imlerde nasıl ele alındığına bir göz
lamaktadır. Sosyal bilim lerde lıca kuramları kısaca incel eme yi amac
insanın doğası üzerine söyki .bu tartışmaya girm eden önce, geçmişte
lene nleri beli.rtmek gere kir.
1-

GİRİŞ

~avgasını verm eye baş
Dünya üzerindek.i ilk insan, ilk yaşam
ürün lerin i ya.rattı. Tarih sel süre ç içinlamasıyla kendi kültü rünü n ilk
kend isini yeniden ürete de irısanın doğaya karşı verdiği savaşta,
kli olan bilgi düzeyi kuşak
bilmesi, soyunu sürdürebil~esi için gere
tan kuşağa aktarıldı.
yeni bilgi düze yleri ne
Bu bilgi birik imi insanın yeni derteylerle
türle la birlik te yaşam kavgası vere n ve

· erişmesini sağladı. İnsan
·
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rini sürdürmeyi başaran diğer hayv anlar dan
insanı ayıran en önemli özellik, insanın düşünebilme yeteneğinin
bir sonucu olan geçim
araçlarını ürete bilme sidir.
İnsanın ne olduğuna, insanın özünün ne
olduğuna dair sorul ar,
binlerce yıldan beri insanın kendi kendine sorag
eldiği sorulardır. Çeşitli döne mlerd e birço k düşünür · bu soruy
a eğilmiş ve yanıtlamaya

çalışmıştır.

İnsanın doğası, insanın ne olduğu ve gider
ek insan kişiliği üzeri.ne olan bu düşünceler, kabaca üç grup ta
toplanır. Bunlardan- tözcü (subs tanst ilist) ve isten ççi (volo ntaris t)
görüşler insanda değiş
mez bir tözün varlığını kabul eder ve insan
etkin likler ini toplu msal
çevrenin dışında anlamaya çalışır. Bu düşün
ürlere göre insan soyut · bir varlıktır. İyi y.a da kötü yaratılmıştır.
Doğuştan varolan bir
töz onun kişiliğini, doğasını belirler. Bu düşü
nce biçim i gene llikle
onsekizinci yüzyıl öncesinin tüm meta fizikç ilerin
de görülür.
Örneğin Descartes, insanın duyu verile
rinin aldatıcılığından
yola çıkarak, duyu verile rinin yetersizliği nede
niyle insanın çevresini yanlış algılayacağını öne sürer. Böylece
insanı tüm çevreden
soyu tlaya ark, .önce kuşku duyan, sonra da
düşünen insanı elde etmek ister ve birey sel düşünceyi doğal ve- toplu
msal çevrenin üstüne çıkarır. Bu öyle bir insandır ki, çevreden
etkilenmesi sözkonusu
olamaz, çünk ü gördüğu, duyduğu herşeyden
kuşku duyma
ktadır.

Desc artes 'in bu düşüncesi karşımıza soyu t
bir insanı Çıkarmak
tadır. Desc artes 'in insanı merkeze oturt
arak, herşeyi insanda.n baŞ
layar ak incelemesi, bireyci felsefenin teme
llerini oluşturduğu gibi,
kuşkuculuğuyla da onse kizin ci yüzyı
l madd ecile rini hazırlamı_ştır.
Yine insa'nı toplu mdan soyutlayan bir görüş
, insan etkin liklerini isten çlerle açıklamaya çalışan görüştür.
Bu görüşe göre, insanın isten çleri o denli güçlü dür ki,
toplumsal çevreyi ne bicim de olursa olsun değiştirebilirler. Bu düşü 'nce biçim
i N·ietzsche'de, exist ansializ m'de ve aynı tip diğer bazı kuram larda
acıkça görül ür.
Yine Freud'un insanı açıklama biçim i de aynı
gruba g'irer. İler
de daha geniş bir biçim de ele alacağımız
Freud'a göre de insan,
belirli psiko lojik gerek sinim ve istek lerin dura
ğan ve değişmez ·kümeleşmesinden oluşmuş yalnızca biyol ojik
bir varlıktır. İnsanın özü
bu acıdan yorumlandığında, insan davranış_
larının, eylem ,erini n ve
değişi~ toplu msal kurumlarırt varlık
nedenleri doğrudan insan do576

ce topium sal-ta -·
ğasının psikol ojik özellik lerind en türetil eb,ilir. Böyle
davranışları
kişi
rihsel sürecin özü de biyolo jik yapının belirlediğ.i
etle toplum u
na ·indirg enebi lir (1). Böylece, yalnızca insandan harek
de bizi soyut insanla karşı
açıklamaya çalışan bu düşünce biçimi
karşıya ·bırakır.

nik ya
insanın doğasını acıklamaya çalışan ikinci görüş, -meka
da adlandı
da meka nik maddeci görüştür ve ortam kuramı olarak
n Françağını
lanma
aydın
rılır. Bu görüş özellik le onsek izinci yüzyıl
tır.
sız madd ecileri tarafından ortaya atılmış
ürünü . olMaddeci düşünürler insanın ortamın ve çevrenin · bir
değişebi
ise
nin
el, çevre
duğunu anlam akla birlikt e,· ortamın tarihs
arıduygul
ve
lir . olduğunu farkedememişler, ortamı insan düşünce
·
nın bir aynası olarak kabul' etmişlerdir.
inin içiBu düşünce biçimi ister istemez insanı şöyle bir çelişk
n ürünü oldune atmaktadır. İnsanın duygu ve düşünceleri, ortamı
duygu ve dün
insanı
bir
t
·soyu
ğuna göre, ortam da insanın ama
bir insan. düolan
kölesi
.
lerinin bir ürünüdür.,.,,. Bu bizi ortamın
sünce
,
n bir ürüortamı
tümüy le
şüncesine götürü r. Bu görüşe göre, insan
ortam belirlenü olmak ta ve 1insanın kişiliğinin tümünü, ajt olduğu
bir kuklamektedir. Öyle ki insan bir kukla, ortam da ipleri çeken
cıdır sanki.
çocuk doPaul Holbach, «hayd utlar tarafından yetiştirilen bir
torafından
kişiler
slu
namu
oysa
ğal olarak kötü bir insan olacaktır;
yaratıcı
kişinin
kle,
yetiştirilseydi, iyi bir insan olacaktı» {2), deme
,
ederek, 'insanr ortamın
lığı ve değiştirici olma özellik lerini gözardı
!<i~füksiz bir aynası olarak sunuyor.
'

{

ise eğiti
Benzer düşünceleri' ileri süren Gondillac ve Helvetius
i «alışılmış
min , önemini vurguluyorlardı. ·özel.likle Helvetius eğitim
3
( ), olarak an· anlamında değil, bireyi n varolm a koşullarının bütünü»
lıyordu. ~

Bu

.düşünce

biçimi de bizi

değişme~

bir var-

Yeni-Fre·udçuluğun Eleştirisi,

lst., 1979,

insanın

1) V., 1. Dobrenkov, Erich Fromm 'un: ve

statik ve

s. 33-34.

du Monde Physique et du
2) P. Hol'bach. Systeme de la Nature ou des Lois
388.
s.
XXI,
Monde Moral, Pads, Birinci Kısım, MDCCL
lisme Francais», Etudes
3) K. Kari Marx, «Contr ibution ö l'Histoi re du Materia
145.
ş.
1968,
Paris,
,
Philosophiqueş

577

lık olduğu düşüncesine götürü r. Bu qyle bir ortamd
ır ki, kötüle r hep
kötü, iyiler hep iyi kalacaktır. «İnsan ortamın bir ürünü
yse o zaman
ortamı insanc a .kurmak gerekir» (4 ) diyen
meka nik maddeciler, ortamı kuranın da değiştirenin de insan
olduğunu unutmaktadırlar.

Madd eci öğretinin tanımlarını yeters iz bulan ve eleşti
ren Marx:
«İnsanların ortamın ve yetiştirme biçiml erinin ürünle
ri ol-

dukları ve dolayısıyla değişik in.sanları
n, başka ortamın
ve değişik yetiştirme biçiml erinin ürünle ri oldukları yolundaki maddeci öğreti, ortamı değiştirenin de insanın
kendisi olduğunu unutu yor ... » (5 ) •.

diyere k maddeci

öğretiye

diyale ktik boyut u katar.

Marx'ın bu tezi insqnın ne olduğu, insanı
n doğası ve kişiliği üzerine olan görüşlerin üçünc üsünü oluşturur. tarihs el
maddeci öğre
tinin geliştirilmiş bir toplum sal yapı-kişilik modeli yoktur
. Sosyal bilimler de başlıca beş eğilim göze çarpa r. Bu yaklaşımları
ileride ele
alacağız. Oysa tarihs el madd eci öğreti
nin insan yaklaşımı, bir altıncı . model olarak kabul edileb ilir. Konuy
a yaklaşmadaki genel çerçeveyi bozma mak için biz Marksçı öğretinin insand
an ne anladığı
nı burad a, ama biraz genişçe bir biçimd
e ele almayı yeğledik.

Marksçı öğretiye göre insanl ar dünya daki
diğer tüm yaşam bi- .
çimler inden kendi madd i yaşam araçlarının toplum
sal üretim iyle
, farklılaşırlar. Bunun doğal ön koşulu, insanın ellerin
in ve beyninin
gelişmesidir. Böyle ce insan lar kendil erini
doğanın geri kalan kısmın
dan, araçların toplum sal kullanımı ve konuşma yeten
ekleri yle ayırde
debilmişlerdir. 'Çalışma, konuşma ve emekl
e yaşama onların düşün
me yeten ekleri ni geliştirmiştir.

İnsan statik, değişmez bir yaratık değ·ildir. İnsan,
yaşadığı ortamın ve yetiştirme biçiml erinin bir ürünü olmak la birlikt
e ortam değ·iştikçe insanın doğası da değişecektir.
Ancak ortam ve yetiştirme
biçiml erini değiştiren de insandır. İnsan tarihs el süreç
içerisi nde
toplum u ve kendis ini sürek li olarak değiştirmiş, ve
değişen gerek ,sinim lerini karşılamak üzere doğayı da araç yapar ak
değiştirmiştir.
Burad a emeğin ve özellik le toplum sal emeğin rolü.
ön plana

· çıkmaktadır.

4) y.a g.e., s. 143.
5) K. Marx, . «Fuerbach Üzerine Tezler». K. Marx,
F. Engels, Seçme Yapıt
• tar. C. ı. Ankara, 19·76, s. 12.
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denemeMaymundan İnsana Geçişte Emeğin Oynadığı Rol adlı
öyle ki
ur,
koşuld
temel
ilk
için
sinde Engels, «Emek i.nsan varlığı
6
r.
yazıyo
insanı emek yaratmıştır diyebi liriz» ( ) diye
toplum sal il·işkile
İnsanı insan yapan bir başka özellik de onun
erin bir bütün ü ilişkil
sal
rinde yatmaktadır. «Gerçekte insan toplum
dür» (7).
kavram deTarih insanların taşıyıcılığını yaptıkları soyut bir
insanl arla
diğer
ve
ğildir. Tarih insanlık tarihid ir. İnsanın doğayla
8
idir ( ).
etkileşerek kendini yeniden, yaratm a sürec
olarak ,
Bu öğretiye göre, «Tüm insan tarihin in ilk koşulu, doğal
,
durum
kte kayde dilece k ilk
canlı insan varlıklarının varlığıdır. Gerçe
ın doğurduğu
demek ki bu bireyle rin bedensel yapılışı ve bu yapılış
· Fakat bu bi.
eridir»
ilişkil
olan
bu bireyle rin dünyanın geri kalanıyla
reylerin uğraşları nedir? Yaşam biçiml eri nedir?
başlar başlamaz
«İnsanlar... kendi geçim araçlarını üretm eye

bu, insanların
kendil erini hayva nlarda n ayırdetmeye başlıyorlar,
r. İnsan ·
adımdı
kendi beden · örgütlenişlerinin sonuc u olan bir ileri
, kendi maddi
lar, kendi geçim araçlarını üretirk en, dolaylı olarak
yaşam ·ıarını da üretirl er» (9).
toplum sal kuİşte insanl ar bu süreç içerisi nde insanıaŞırlar ve
rumlarıyla
ğar,

insan

oluşturmaya başlarla. Böyle ce düşünceler
düşünmeye ve konuşmaya başlar.

tarihle rini

do-

bir
insan çevre sini anlam aya ve değiştirmeye çalışan
basın
doğan
ini
kendis
n
· yaratık olarak karşımıza çıkaL Oysa ha'yva
Varolma koşulları
kılarına uydur maya çalışır. İnsan araç yapıcıdır.
oluşturur ve
nı üreten ilk yaratıktır. İnsan kendini yaratırken tarihi
tipini oluş
çevre sini düzenle~ede yaptığı her atılımda yeni bir insan
ri ortaya
ilişkile
sal
toplum
yeni
e
turur. Ve her seferi nde her ilerlem
çıkarır (1°).
taş araçla rdan
İnsan çevres ini ve d6ğayı değiştirirken basit
Kısacası

rmation du Singe en Hom6) F. Engels. «Le Rôle du Travail dans la Transfo
me», Textes, Paris, · 1968, s. 133-134.
13.
7) K. Marx. F. Engels, Seçme ' Yapıtlar, C, 1, s.
57.
s.
1977,
.
dge,
Cambri
Mili,
and
Marx
.
8) G. Duncan
19'-20.
9) K. Marx. F. Engels, «Alman deolojis i», S.Y. ı. s.
s. 103.
1972,
ondon.
L
Marx,
of
10) J. Lewis, The Marxis m
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günümüzün ileri teknikle rine ulaşmıştır. Su nedenle insanın evrimi
bir yerde de tekniğin evrimi anlamına da gelir ..
İnsan kendi maddi yaşam araçlarını ve kendini yaratırken ta-·
rihini ·ve kültürün ü de birlikte yaratıyordu.

Her yeni. üretim tekniği, her yeni toplums al ilişki, yeni üretim
ve tükeÜm biçimler ini ve yeni toplums al kurumları birlikte getiriyor du. Yeni ekonom ik ve toplums al \ilişkiler hiçbir zaman kalıcı olmuyor, geçici ve tarihsel oluyordu.
·
·
«Yeni üretici yetenek lerle insanlar üretim biçimler ini değiştirir
ler ve yeni . üretim b!çimiyle tüm ekonom ik ilişkileri de değiştirirler.
Çünkü bu ilişkiler belirli bir üretim biçimi için gereklidir» (11).
Yeni ekonom ik ve toplums al ilişkiler, üretim . teknikle ri insanın
da sürekli olarak değiştirmektedir. Böylece· tarihin herhangi bir aşamasında ekonom ik ilişkilerin ve toplums al kültürel ilişki
lerin belirlediği bir insan tipi tarihin bir başka aşamasında bir başka
insan tipi ortaya çıkmaktadır.
doğasını

Aynı

zal'l!an boyutu içinde ayrı ekonom ik ve toplums al kültürel_
ege.men olduğu iki ayrı yerde de doğal olarak iki ayrı insan tipi ortaya çıkacaktır.
ilişkilerin

Demek ki insanın doğası değişmez değil toplumd an top·lu.ma
ve zaman içinde değişen bir nitelik taşımaktadır. Yani ortam, zaman ve kültüre bağlı ola.n yetiştirme biçimi değiştikçe insan denen
varlığın kendisi de değişecektir. Ve insan değiştikçe, doğayı top. lumsal ortam ve ilişkileri, kültürün ü ve yetiştirme biçimler ini değiş
tirecekti r.
Böylece ortaya kabaca bir ortam/eğitim ~ insan ~ ortam/eği
tim ilişk.isi çıkar. Burada sözkonusu olan insan, tek bir insan· değil,

toplumsallaşmış insanlıktır.

Eğitimin önemini burada özellikle vurgulam ak gerekir. Çünkü
' insan · eğitim sayesinde kendinden bir önceki kuşağın ona bıraktık
larının üzerine birşeyler ekliyere k kendinden bir sonraki kuşağa
aktarabilmiştir.
·

11) Kari Marx, «Paul Annekov'a 28
lo.sophiques, s. 149'.
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Aralık

1846 tarihli Mektup», Etudes Phi -

deMarx ve Engels Alman İdeolojisinin hemen · başlarında şöyle
mekte dirler:
ilk önce
«İnsanların kendi geçim araçlarını üretim biçimle ri,
n geçim
-gereke
. doğaya, daha önce verilmiş ve yeniden üretme leri
araçlarına bağlıdır»

(12 ).

v~ril
Burada doğa ekoloj ik çevreyi betimlemekte, daha önce
ve
mik
araçları ise ekono
miş ve yeniden üretilm esi gereken geçim
düzeyi belirtm ektedi r.
kültüre l _

daYine burada ortam, doğa ve üret!m araçlarıdır. Eğitim ise,
kulla.:.
ha önceden ve~ilmiş bu araçları, yeniden üretm ek için, nasıl
nılacağını öğrenmektir.

e
Bu belirli bir üretirn biçimin i göster ir. işte bu üretim bicimin
dolai,
biçimin
üretim
insan,
·
tekabül eden bir İ nsan tipi vardır. Bu
sonucu nda tüm toplum yısıyla ortam ve ·eğitimi değiştirecek, bunun
sal ilişkiler ve insanın doğası da değişecektir.
a,
· Böylece zaman içinde köle tipi, serf tipi, senyö r tipi, burjuv
işçi,

vs. tipleri ortaya

çıkacaktır.

yaşa
Bir kültüd el sistem kendi i.cinden çıkan kendi bağrında
kültüyeni
yan yeni bir kültüre l sistem tarafından yok edilece k ve
rdik
rel sistem tüm toplum a eğemen olacaktır. İnsan ortamı değişti
orar
insanl
ve
ler
sistem
l
kültüre
n
çe ve zaman değiştikçe değişe
leüretim
onların
rı
oldukla
ne
taya çıkacaktır. Demek ki «bireylerin
13
«tüm
e,
nedenl
bu
rinin maddi koşullarına bağlıdır» ( ). Ve yin·e Marx
detarih, insanın doğasındaki sürekl i dönüşümlerden başka birşey
14
ğildir ( ) demek tedir.
ile toplam ak ge..;
Kısaca marksçı insan anlayışını birkaç cümle
gittikrekirse, insan ve tarih kavramlarının birbi_rine koşut olarak
üreten
ve
ren
değişti
n,
değişe
olarak
i
lerini görürüz. İnsan sürekl
r üretme bir varlık olarak karşımıza çıkar. Üretim asıldır ve insanla
n bir
ortamı
sal
toplum
den yani emeksiz yaşıyamazlar. İnsan salt
top'"
her
ürü.n üdur demek markscı öğreti için yetersiz kalır. Çünkü
lumsal ortam tarihse l ve geçicid ir.
12) K. Marx, F. Engels, Alman İdeolojisi, a.g.e., s. 20.
13) y.a.g.e., s. 20.
14) Zikreden , J. Lewis, a.g.e., s. 103.
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Demek ki tek ve kesin bir insan tanımı verme miz
olanaksızdır :
Çünkü bu ·yine soyut bir insan olacaktır. Ama tarihin
belirli üretim
biçiml erine tekab ül eden insan tanımları verme miz
olanaklıdır.
Toplu msal ortamın geçici ve tarihs e.1 olduğunu kabul
ettikte n
sonra ise insanın o toplum sal ortamın ve diğer insanl
arla olan iliş
kilerin in ürünü olduğunu söyley ebiliriz .
Böyle ce insanın iç dünyası, toplum sal yaşamın pratiği
içinde
denenen ve kültür düzey inde anlam kazan an geçmiş
teki, daha önceki tüm etkiler in sonuc udur. Nedir ki dünya insanı
tatmin etmez ve
insan eylem iyle onu değiştirmeye karar verir.
il -

.-

TOPLUMSAL YAPI VE İNSAN

Bugün Batı'da insan ve toplum , insan ve kültür çalışm
aları, toplumbil imcile rden çok antrop olog ve psikologların ilgisin
i çekme ktedir.
Batı'da yazılmış

hangi kaynağa bakılırsa bakılsın, insan/top~um
sosya l/kültü rel antrol opojin in ya da sosyal psikol ojinin
alanı olarak benimsendiği görülü r, ya da
bu ilişki, psikol ojik .a ntropo loji diye adlandırılan bölüm başlıkları altında incele
nir.

· · ilişkisi,

Antro poloji nin asıl incele me alanının ilkel toplum lar
olması bu
kültür /insan incele meler ini sınırlandırmış ve çağda
ş toplum ları da büyüc ek bir ilkel toplum gibi incele
me alanına almıştır. Basit toplum larda (klan, kabile, aşiret, vs.) ekono mik, toplum
sal ve kültürel farklılaşmalar büyük olmadığı i?in kültür ve
insan arasındaki
ilişkiyi göste rmek ve sonuç lar çıkarmak
çağdaş toplum lara oranla
çok daha kolay olmaktadır. Burad an çıkarılan
sonuc larla üretil-en kuram lar çağdaş toplum lara giydirilinc~ ortaya
«ulusal karakter» kuramı gibi kuram lar çıkmaktadır. Toplu msal
farklılaşmanın
büyük dlmadığı ve nicelik bakımından küçük toplul
uklard a kültür le
her birey arasında · bir ilişki kurup örneğin Bantu kültür
ü ve burad an
Bantu kişiliği sonuc una varılabili_r. Oysa belirli bir Türk,
Fransız, İn
giliz ya da Alman kişiliğinden kesinl ikle söz edileb
ilir mi? Ne Türk
toplum u ne de diğe.rleri nicelik bakımından büyümüş
birer ·ilkel topluluk değillerdir. İlkel toplUl uktan başlayarak artık
değerin ortaya
çıkmasıyla üretim in, ekono minin farklılaşmas
ı bir toplum içinde üretim ilişkilerinin ve kültür ün farklılaşmasına yol açmışt
ır. Bu kültür el
farklılaşma farklı değerlerin oluşmasına
neden olmuştur. Bugün ekonomik ve kültür el farklılaşmanın egemen olduğu,
nicelik bakımındalın
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bir insan tipind en söz
dan büyü k bir toplu mda tek bir kültü r tek
etmek, sorun u eksik olara k koym ak olur.
çalışmalarında beş eği
Çağdaş sosy o/kül türel cevre ve insan
leri şöyle özetl emek lim göze çarpmaktadır. R. A. Levine bu eğilim
tedir (15 ): K, kültü r; k, kişilik olma k üzere:

1 -'- Psiko lojik indirg emec ilik
2 - Sosy olojik indirg emec ilik
3 - Kişilik kültü rdür yaklaşımı
4 - Kişiliğin· ara değişkenliği yaklaşımı
5 - İki Siste m yaklaşımı
A-

~

K

K~

k

k
k
Kı

=

K
4 k ~ K2

k~~K

PSİKOLOJİK İNDİRGEMEGİ YAKLAŞIM

ler toplu mun ve
Bu yaklaşıma göre birey sel psiko lojik etken
·bir toplu mun sanat, din,
kültü rün bağımsız nede nlerid ir. «Şöyle ki,
politi k ve ekon omik
·inan ç siste mleri gi.bi kültü rel yapılarının, hatta
ikleri yle ac'ıklanabiözell
durum unun o toplu mdak i birey lerin kişilik
16
•
leceği öfie sürül mekt edir·» ( ).
d'dur . Freud 'a göre
Bu görüşün en . önem li tems ilcisi S .. Freu
leksi ve babaya dukültü rün ve uygarlığ. ın teme linde Ödip us Komp
yulan düşmanlık yatmaktadır.
amından yola" Çıkar
Darw in'in ilk toplu luk (prim al herde) kavr
insan lar güçlü bir erkek ,
Freud. İnsan topluluğunun· ilk aşamasında
de yaşıyorlardı. Frebaba tarafından yöne tilen küçü k grup lar halin
saklıyor ve büyü yen
ine
. ud, «Kıskanç ve sert baba tüm dişileri 17kend
( ) diye yazıyor.
oğullarını topluluğun dışına atıyordu»
tirdiler ve babalarını
«Bir gün kovu lan kardeşler güçle rini birleş
luğuna son verdi ler. Tek
öldür düler ve yediler. Böyle ce baba toplu
klqrı bir işi · birleşerek yaptı
başlarına yapm a gücü nü bulamayaca
lar» (18 ).
etme kle birlik te onu
Freu d'a göre oğullar babalarından nefre t
i onun la özdeşleştir
takdi r ediyorlardı ve onu yeme kle kend ilerin
mişlerdi.

15)
16)
17)
18)

Chica go, 19·73, s. 159.
R. A. Levine, Cultur e, Behav ior and Perso nality.

Ank .. 19176., s. 268.
Çiğdem Kağıtcıbaşı. İnsan ve İnsanlar,
s. 141 .
1950,
n,
Londo
.
Taboo
-and
S. Freud, Totem
y.a.g'. e .. s. 141.
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«Totem yemeği» diyor Freud «belki de insanlığın
ilk şenliğidir
ve belki de bu kanlı işin bir yinelenmesi ve anma
tören idir. Bu da,·
bir çok şeyin, toplu msal örgüt lenme nin, ahlak sal
yasaklamaların ve
dinin başlangıcı oldu» (1 9 ).
Freud'a göre suçlu luk duygu su

deşler kadınları

altında ezilmeye boşlıyan karBabaları_ şimdi yaşarken olduğun~
gelmişti. Baba bir totem niteliğini kazan
-

paylaşmadılar.

dan daha güçlü durum a
mış ayrıca babanın ~adınlarıyla ilişki kuramamala
rı dıştan evliliği
(exogamy) ve akrab ayla zina (incest) yasağını
getirmişti.

Böylece Freud'a göre ilk yasal ar ortay a çıkmıştır:
Totem hayvakorum ak ve akrab ayla zina yapm amak .

nını

Bu ilk yasak lar zama nla kurumsallaşmış toteıtı
~ayvanını pldür memek, kardeşi öldür meme ye orada n cla klan sınırl
arını aşarak kutsal kitapl ardak i «öldürmemelisin» emrin e kada r.
ulaşmıştır. Böyle ce ,
. ahlôk sal. kurum lar gelişmiştir. Totem dini suclu
luk duygu sunda n
kaynaklanıyordu. Totem hayvanının kurba
n edilm esind e ve şenlik
lerde, o ilk olay, babanın öldür ülmes i yinele niyord
u. Bir ölçüd e suçlulukt an kurtu lup elde edilmiş olan zafer · anıms
anıyordu (20 ).
Böylece Freud :
«... Suçlu luk duygu sunun kültür ün
mn ... » (21 ) olduğu sonuc una varıyor.

evrim indek i en önemli so-

Suclu luk duygu su insanın değişmez doğasının
çekirdeğidir .
Freud böyle'ce karşımıza değişmez bir insan çıkar
maktadır. Bu in san doğuştan suçlu luk duygu su iç!nde, ayrıca saldı
rgan ve kötüd ür.
· Freud'un kuramı biyolo jiçi ve psiko lojici bir kuram
dır ve iç gü-·
düler üzerine kurulmuştur. Kültü rµn evrimi, içgud
ülerin amaçları yüceldik çe gerçekleşmiş, bi limin, sanatın ve zihins
el etkinliğin artma sına bu içgüd ülerin yücel mesi neden
olmuştur (22 ).
\

Örneğin cinsiy et içgüd üsünü n yücelmesi .plast ik
sanatları, saliçgüd üsünü n yücelmesi de sporu ortay a çıkarm
ıştır (23 ) .

dırganlık

19)
20)
21)
22)
23)
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y.a.g .e., s. 142.
y.a.g.e ., s. 142-146.
S. Freud, Civiliza tion and , lts Discontent.s, N.V.
, 1930, s. 81.
y.a :g.e., s. 44.
Ç. Kağıtçıbaşı, a.g .e., s. 168.
L

deme ktedir Freud «bir
24
üzerine kurulmuştur» ( ) .

«Uygarlığımız»
tırılması

anlamı

,ile içgüd ülerin bas-

içgüd üleriy Toplumdan etkilen meyen ama toplum u etkiley en,
lmış bu insan tipi bize
~e yönlendirilmiş, doğuştan değişmez yaratı
ıcı (ırrasyonel) felakıldış
ve
ünü
. ister istemez idealis t felsef e görüş
sefe sistem lerini çağrıştırır.
veri olFreud'un insanı soyut bir insandır. Freud elinde · fazla
halde
çıktığı
yola
en
tipind
madığı ~e aslında çok özel bir toplul uk
k
çıkara
yola
genel lemele rde bulunmuştur ve ·bu genel lemele rden

müş
eye dek götür
insanın doğasının evren sel olduğunu söylem
işi

tür.
Freud'un

her yönden ispatmutla ka baba egemenliği
gösterebildiği .gibi totem izmin de

kuramının yetersizliği

ve

yanlışlığı

lanmıştır. insanların ilk topluluklarının

· toplulukları . olmayıp değişiklikler

evrensel bir nitelik taşımadığı belirlenmiştir.

İnsanın doFreud ve izleyic ilerini n bir diğer yar:ılışlığı da şudur:
ve kültoplum
göre,
una
ğası değişmez, . ya da biyolo jik köken li olduğ
tür nasıl değişmekt~dir?
ce yıldır büyük
İnsanın biyolo jik yapısı bilindiği kadarıyla binler
gerek sinme ler ya da
değişiklikler göstermem i ştir. Kişiliği, · bedensel
i görüş bir Çinicgüd ülerle açıklamaya çalışan psikol ojik indirg emec
insanların bibu
asını,
konuşm
zca
linin, Cince; bir Fransızın Fransı
göre açıkla 
ğine
eyece
yolojik yapılarının farklı olduğunu öne sürem
. yamayacaktır.
n psikoToplu msal yapıyı ve kültür ü kişilikle açıklamaya çalışa
bugün
dolayı
den
neden
birçok
lojik tndirg emeci görüş bu ve diğer
kültür
n
ojisini
psikol
insan
tamam en terkedilmiştir. Bununla birlikt e
ımlar
yaklaş
bazı
ve toplum sal yapıdaki rolü ve göreli ağırlığı diğer
da benimsenmiştir.

B -

SOSYOLOJİK İNDİRGEMECİ YAKLAŞIM

i yaklaşı 
Sosyo lojik indirg emec i yaklaşım psikol ojik indirg emec
toplum sal ve kültür el ortamın tam karşıtıdır. Bu görüşe göre insan
ojinin toplum sal ·olaylOrı
psikol
el
mın bir ürünü dür. İnsanın ve bireys
24) V.

i. Dobren kov-, a.g.e ., s. 13.
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açıklamada en ufak bir etkisi yoktur. Bu goruşun en ateşli
savunucusu olan Durkheim , sosyal olayları açıklamada psikoloji nin ve metafizik önermel erin yer;' olmadığını ileri sürüyord u. Durkheim 'a göre
sosyoloj i, pozitivis t ve evrim_ci olmalıydı.

Durkheim 'a göre sosyal · olayları anlayab ilmek için onları kendi lerini oluşturan en küçük parçalarına bölmek gerekir. Bir sosyal olayı anlayab ilmek için onu oluşturan sosyal olayların ne olduğun
un bi-.
!inmesi gerekir {25 ).
Durkheim, toplums al yapı_ ve toplums al kurumla rla ilgili tüm biyolojik, psikoloji k açıklamaları reddede r ve sosyoloj i ile psikoloji nin arasına aşılmaz duvarlar örer. «Sosyal olaylar eğer dolaysız olarak insanın organik veya fizik yapısından kaynaklanıyorsa o zaman
sosyoloj i kendini yoketme li ve psikoloji ye dönüşmelidir» der (26 ).
Durkheim 'a göre birey ortadan çekilirse toplumla yüzyüze kalı
Bu nedenle «toplum sal yaşamın açıklamasını toplumu n doğasın
da aramak gerekir» (2 7).
rız.

«Toplumsal olgular» diye yazar Durkheim «psişik olguların basit bir gelişmesi değildir. Bu sonuncu su toplums al olguların insan
zi'hninde ki bir devamından başka birşey değildir ... Örneğin, insanlar
aile örgütlen mesini genellikl e düşüncede doğuştan varolan ·i nsani
duyguların mantıksal dışavurumu olarak görürler . Tersine,
büyükle r
ve çocukla r arasındaki karşıJıklı duyguları kanbağı ilişkisinin top- .
lumsal örgütlen mesi belirler... Ne zaman ki toplums al bir olay dolaysız olarak psikoloj ik · qir olayla açıklanıyor, bu açıklama
nın yqnlış
olduğundan emin olabiliriz » (28 ).
·
Durkheim 'a göre, her toplums al ·sürecin kaynağını toplums al or(milieu social) iç yapısından aramak gerekir (29 ).
·

tamın

Durkheim bu ileri sürdükle rini kanıtlamak üzere, genellikl e psikolojik bir olay olarak kabul edilen intihar üzerine eğilmiş ve intiharın psikoloji k değil ama sosyoloj ik bir olay olduğunu ileri
sürmüş
tür.
25)
26)
27)
28)
29)
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E. Durkheim, Regles de la Methode Socio1ogique; Paris, 19·19. s. 135.
S. Lukes, Emile Durkheim. Aylesbury . 1973, s. 17.
E. Durkheim, Regles de la .. ., a.g.e., s ~ 126.
y.a .g.e., s. 128.
y.a.g.e., s. 138.

31
30
rı { ), ırk ve kalıtım ( ),
Durk heim ilk olara k intih arla ruh hastalıkla
33
32
daha önce varolduğuna
iklim sel koşullar { ) ve takli t { } arasında
mıştır. 1841-1872 arasındaki istainanılan ilişkileri çürü tmey e çalış
toplu msa l nede nli üç intitistik sel intih ar veril erind en yola çıkarak
ist ve anem ik inUharlardır.
har tipi saptamıştır. Bunl ar, egoist, altur
anem ik intih arla da, üzeBunl arda n egoi st intih arla altur ist intih ar,
intih ar birbi rlerin e ters çiftrinde pek durmadığı kade rci (fata list)
mda ki ya da toplu msa l orlerdi r. Egoi st ve altur ist intih arlar toplu
ir. Yete rsiz bütünleşme egoist,
. tamd aki bütünleşme dere cesi ile ilgilid
n olmaktadır. Yetersiz düzen· aşırı bütünleşme altur ist intih ara nede
lilik ise anem ik intih ara yolaçmaktadır.
menin zayıfladığı zaEgoizm toplu msal dayanışmanın ve bütünleş
ma bağlayan bağ gevşe
man larda ortay a çıkmaktadır. «İnsanı yaşa
34
bağ gevşektir» ( ). Durk heim 'in
miştir çünk ü onu toplu ma bağlayan
nleşmiş bir toplu luk olan
bu tip intih ara verdiği bir örne k, daha bütü
oranının düşük olmasıdır.
Kato likler de, Prote stan lara oran la intih ar
güçl u bir biçim de büAltur izm ise birey in toplu mla son dere ce
35
Bura da birey bağımsız değildir, k~n
tünleştiği yerd e çıkmaktaqır ( ).
ştır ve davranı$ının yönü kendi.sinden başka olan birşeyle kaynaşmı
6
da kişi bir özveri, kendini.
di dışında grub unca saptanmıştır (-a ). Bura
Durk heim bu tip intiharın ilkurb an etme duygularıyfa intih ar eder.
görüldüğünü ileri sürer. Orkel toplu lukla rda ve çağdaş ordu larda .
ara neden olmaktadır.
duda ki aşırı bütünleşme ve disip lin intih
.
.
bağlı olduklarıyla ilgili
ilde
k
şe,
ne
mla
toplu
lerin
birey
. Anomi ise
ar
lediğiyle ilgilid ir. Anom ik intih
değil toplu mun onları nasıl düzen
çekyoks un olması nede niyle acı
onların etkin likler inin düze nden
döne mler inde ve boşanma
mele rinde n kaynaklanır. Ekon omik kriz
nir.
olaylarında bu tür intih arlar gözle

bir olay olagibi Durk heim intih ar olayını toplu msa l
dayanış
msal
toplu
me,
nleş
rak ele alma kta ve yine toplumsa. ı bütü
acıklarla
olgu
l
toplu msa
ma, disip lin, evlenme, boşanma, aile gibi
Görüldüğü

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

19-53.
E. Durkh eim, Le Suicid e, Paris, 1897, s.
y.a.g .e.,
y;a.g.e.,
y.a:g.e ...
y.a.g.e.,
y.a .g.e.,
y.a.g.e.,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

54-81.
8'2-106 .
107'-138.
230.
233.
238.

587

lama yolunu seçm ekted ir. Yalnız neden tüm prote
stanl or intiha r etmiyor da aralarından bazıları bu yolu seçiy or?
Tüm boşanan çiftle - .
rin veya ekono mik kriz sırasında herke sin intiha
r etmesi gerek irken
neden bazı kişiler kendi canına kıyıyor? Durkh
eim'in tezleri bu soruları açıklamakta yeter siz kalmaktadır. İnsan
a gerek en önemi vermeyen bu görüş «toplumsal evrene meka nik
bir bakış · acısın.ı» (37 )
karşımıza çıkarmaktadır. Durkh eim'in
Descortes'çı akılcılığı ona yine Desca.rtes'cı olan ve tüm Aydınlanma Cağin
ın Fransız madd ecilerinde görülen meka nik dünya görüşünden kurtar
mayc;ı yetme mektedir.

Durkhei.m'ırı kollek tif bilinç -(cons ience collec tive)
kavramı · bir
anlam da toplurnsal kişilik an,lamına gelme ktedir
. Ona göre kollek tif
bilinç : ·
«bir toplu mun orta.lama üyele rinin ortak inanç
ve duygu ve kendi özel yaşamı olan belirl i bir sistemdir» (38 ).
·
larından . oluşan .

Bu çağdaş anlamıyla ulusal karak terin ya da Rous
seau'da görülen genel irade ya da Comte'ın oybirliği (cons
encus) kavramları. na benzemektedir. Nedir ki Durkheim bu kavra
mın varlığını asıl mekanik dayanışmayla çalışan basit toplu mlard a
düşünmüştür. Toplumsal farklılaşmanın büyük olmadığı bir ortam
da belki kabul edilebilir olan· ko!lek tif bilinç Durkh eim'a göre kendi
terim leriyle organik dayanışmayla çalışan toplu mlard a da görül
mekte ve kuşaktan
kuşağa değ .işmemekte, tam tersin e
kuşağı kuşağa bi.rleştirmekte
dir. Bu görüş, toplu msal yapıya uygun bir insan
· tipini ortay a çıka
rır. Oysa toplu msal yapının değiştiğini
kabul eden Durkheim, inanç
ve duyguların değişmey~ceğini söyle mekle çelişk
iye. düşmektedir.
Çünkü kollek tif bilir:ıc meka nik toplu mla ve dayan
ışmayla eşanlam
lıyken organ ik dayanışma kollek tif bilinc
in yok olması pahasına gerçekleşecektir.

Basit bir toplu mda farklılaşmamış insan doğası
kabul edileb ilse
de çağdaş toplu mlard a tek bir insan tipind en
sözetmek olanaksız
dır. Bu kollek tif biline ekono mik temel
den kaynaklanmış., ideolo ji anlamında kullanılmış olsaydı bir anlam
kazan abilird i. O zaman Durkheim değişmeyi de kavra yabili rdi belki. Oysa Durkh
eim'd eki değiş37) S. Hughes, Consc iousne ss and Societ y,
N.Y. 1961, s. 283.
38) E. Durkhe im, De la Divisio n du Travai l Social
, Paris, 1926, s. 46.
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toplu mun nice lik bakımından
· me betim leyic idir. Ona göre degişme
l işbölümünün orta ya çıkma
büyümesi ve farklılaşmasıyla toplu msa
nik dayanışmaya dönüşmesidir.
sı ve mek anik dayanışmanın orga
tır. Çün kü toplu mda ekoBurada değişmenin nedeni açıklanmamış
kla birlik te üret im ilişkilerinin
nom inin önemli . yerini görmüş olma
Durkheim ekon omik açıklamaları da
yorattığı çatışmayı reddeden
gerç ek (rea lite sui generis) olar ak tareddetmiştir ve toplu mu eşs·iz
ine deği.tiği belli olma yan kend i kend
nımlanmıştır. Yani nasıl değiş
·
·
şen toplu m.
mı da L. White kültü r için
Bu toplum tanımına benzeyen bir 'tanı
39
ve kendi kendine değişir diyen ( ).
yapmıştır. Kültü r, eşsiz gerç ektir
oloji düşmanıdır. Bununla birWhit e da, Durkheim kada r eşsiz bir psik
ekol ojik çevrenin kültü r üzelikte Mar x'a olan eğilimi onu tekn ik ve
rindeki etkis ini aram aya itmi.ştir.
n White şöyle sürd ür«Teknolpji bizim kahramanımızdır» diye
me.k tedir kültü r ve insan anlayışını:
, güneş, hava, yıl
«Bu bir kayalar, nehirler, taht a ve çelik
insan
er evrenidir. _
dızlar, gala ksile r, atom lar ve moleküİl
için ek
ürm
sürd
bu kozm ik maddesel siste mde yaşamını
nKoru
maddesel gövdedir.
birşeyler yapması gere ken bir
etme araçları doğal
ma ve yaşama, düzeltme ve kont rol
olar ak enerJiyi ça ilk
r
olar ak tekn oloji ktir. Böy lece kültü
cak bir mekanizmadır... Toplıştırıp · insa nm hizm etine koya
siste mler ce belir lelumsal siste mler böylece, tekn oloji k
an tanımlandıkça,
nirle r, felse fe ve sana t tekn oloji tarafınd
40
tım kazanırlar» ( ) .
toplu msa l siste mce yansıtıldıkça anla

vardır, üret im araçları _ varWhite'ın kuramında üret im olgusu


Aslında ekon omik ilişki
ama üret im ilişkileri yani insan yokt ur.
endirmemiştir. O kültü rü insa nler ve ekon omik değişme onu hiç ilgil
olar ak kabu l etmiştir. Oysa
lar üstü kendi kendine değişen bir olgu
olac aklar, ne .değ.işme ne· de· kültü r
insanın olmadığı yerde ne sınıf

dır

tır.

White'ın

kültü r

anlayışı

bizi

şöyle

qir

şemaya

götü rür.

c. 3., - s. 548.
39) L. White, «Culturology», 1.E.S.S.
N.Y. 1949, s. 390-391.
re,
Cultu
of
ce
Scien
The
,
40) L. White
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Tekn oloji

4

Topl ums al 8iste m · ~ Felsefe, sanat,
vs ...

Oysa tekn oloji
Bu şemaya üret im
mek tedir .

~oplumsal

siste mi

ilişkilerini kattığımız

dolaysız

zaman

olar ak etkileyemez.
birden değiş

herşey

Tekn oloji (Üretim güçl eri)- ~
Topl ums al Yapı ~
Topl ums al bilin e
+ Üretim İlişkileri
(Hukuksal ve polit ik düzen) (İdeoloji, sana
t, vs.)
Üret im ilişkileri yani emek şemaya girdi
ği anda tarih sel boyu t
içine girm ekte dir. Çünkü bu şema belli
bir üret im biçim ini; ona
uygun bir toplu msa l yapıyı ve değerler
siste mini getir mek tedir . Üretim biçim inin değişmesiyle (ki değiştir
en insandır) tüm toplu msa l
yapı ve değerler siste mi de
değişecektir.
işin

Oysa .s osyo lojik indir gem ecile r

insanı

ve

dolayısıyla

insan eme

ğini önem sem edik leri için hiçb
ir zaman değişmeyi açıklayamazlar

ve

C -

karşımıza

mek anik bir düny a

görüşü çıkarırlar.

KİŞİLİK KÜLTÜRDÜR YAKLAŞIMI

.Bu yaklaşım kültü r ve k·işiliği tek bir
olgu olara k kabul eder.
Bura da kültü rün kişiliği ya da kişiliğin
kültü rü etkil eme si diye bir
sorun yokt ur. Çünkü . her ikisi de aynı
şeydir. Her ikisi de birbi rine
koşut olar ak gelişir.
Bu

yaklaşımın

en önemli tems ilcile ri R. Ben edic t ve M.
Mead'dır.
«kül türe l kara kterd en», R. Ben edic t'in
«biçimlendirilmiş
kişil· ikten» anladıkları, kültü rün
her alanında (sanat, ahlôk, insan
ilişkileri, din, gele nek ve göre
nekl er vs.), kişilik ve kültü rün aynı
·
örön tü (patt ern) içind e belirlendrğini
ileri sürmüşlerdir. Kült ür ve kişilik farklı olgu lar değil tek
bir olgu olar ak orta ya çıkıyordu.
M.

Mead'ın

Benedict, Boas'ın öğrencisiydi dolayısıyl
a kültü rü tek bir süre ç
olar ak değil, toplu mlar a özgü farklı süre
çler olara k algılıyordu. Ona
göre tek bir kültü r yok, kültü rler vardı
. Ben edic t de Boas gibi ırk
çılığa ve etno sant risiz me karşı
ydı. Ona göre bir kültü rü diğe
rinden
küçü k ya dtı aşağı görm eme k gere kirdi
. Gelişmenin aşamaları yoktu, yalnızca eşit kabul edilmesi gereken
birbi rinde n oldu kça değişik
yaşam biçim leri vardı. «Kü ltür Örün
tüleri» (Pat tern s of Culture) adlı
yapıtnının hemen başlarında
bir Digg er yerli sinin söyl edik leri onun
tavrını çok güzel anlatır: .
590

n verdi, topra k«Başiangıçta tanrı her toplu ma bir finca

yaşamlarını
tan yapılmış bir finca n ve onlar bu finca ndan
finca nlar .
içtiler... Hepsi fincanlarını suya daldırdı, fakat
41
değişikti» ( ).
her kültü r sonBene dict'e göre kültü r biç·imlendirilmiştir. Yani
bu seçil enler bir grup suz olasılıklardan yalnızca bazılarını seçe r ve
leriyl e uyumlu olbirbir
k biçim de
laşma (conf igura tion) oluşturaca
b~tünsellik göste rir ve Bene dict'e
malıdırlar. Bu gruplaşma tutarlı bir
42
göre kültü rün çeşitli kesimlerine yansır ( ).
düşünce ve
«Kültür, bir bi~ey_ gibi, az veya çok tutarlı bir
tipler iyle payeylem biçim idir. Her kültü rde diğer toplu m
lara uyum
laşılması gerekmeyen amaç lar 'belir ir. Bu amaç
: ve davfrir..
pekişt
rini
yimle
gösteren herkes gitgid e dene
uyumlu
ş
yava
ş
yava
ranışın birbir inden farklı. parçaları
43
bir biçim alın> _( ).
lenmiş bir kişiı.iği
· Böylece her kültü rün kendisiyle birlik te biçim
44
tılmış kişilikleridir ( ).
olur. Kültü r üyelerinin büyü~ülerek ekrana yansı
biçimlendirilmiş kiBene dict araştırma yaptığı çeşitli kültü rlerin
sınıflamıştır. Örnegin Zuni
şiliklerini Nietz sche 'den aldığı terim lerle
ulayan kiliği vurg_
yerlil erini, ·göre li olara k duygusuz ve mükemmel
Kuzey Ame rika yerlil erini sert,
şilikleri nedeniyle Apoll oncu , diğer
izik olara k nitelemiştir. Ayrıca iki
savaşçı kişilikleri nede niyle Diyon
rlerin i sırasıyla mega loma nyak
ayrı kültü rü Kwak iutl ve Dobu kültü
45
ve para noid olara k tanımlamıştır ( } • .
jnden üstün ya
Bene dict'i n kültü rel göreliliği ve kültü rleri birbir
sında olduk ça ileric i
da alçak görmemesi ırkçı kültü r anlayışı karşı
iç tutarhlığmı ·abar trün
bir tavır olma kla birlik te bu görüş açısı kültü
uyumluluğunu vurgu makt a (46 ) ve kültü r ve kişiliğin birbir iyle aşırı
bir ölçüd e (Benedict'layar ak mutlakçı bir anlayış taşımaktadır. Bu
ilkel toplu lukla rda gein savunduğu katılıkta değ·il) onun incelediği
rilmiş tek bir kül-_
lendi
çerli olabilse dahi çağdaş toplu mlard a biçim

41)
42)
43)
44)
45)
46)

s. 33.
R. Bened ict. Patter ns of Cultur e, Lando n, 1966,

Franc isco, 19·75, s. 91.
L. L. Langn ess, The Study of Cultur e, S.
46.
s.
a.g.e.,
R. Bened ict.
s. 102.
B. Güvenç, İnsan ve Kültür Ankar a, 1972,
49.
s.
2,
c.
M. Mead, «Rutrh 'Benedict», IESS.
55.
s.
R. A. Levine ; a.g.e.,

591

tür ya da : kişilikten söz edilemez. l3ununia birlikt
e Sene dict «Krizanten ve Kılıç» adlı kitabında Japon kültür ünü
incelemiş ve daha
sonra ki ulusal karak ter araştırmalarının öncül
üğünü yapmış
tır.

Ayrıca

rine

bu

yaklaşımda

karışmakta,

neyin neden, neyin sonuç olduğu birbidöngüsel bir ele alış görün mekt edir (47 ).

~

Bene dict'in çalışmalarını kuşkuyla karşılatacak
bir başka şey
de Bene dict'in araştırmalarında tezini doğrulayac
ak olgula rda seçici davranmasıdır. · «Örneğin o Zuni'l eri barışsever
olara k nitele rken, Eggan sa.vaşsever olduklarını ileri sürmüş,
disiplin ve cezala'nn şiddeti ve kültür el süreç ler üzerinde durar ak,
toplu mdak i çatışmayı vurgulamıştır» (48 ).
·
Yine Bene dict her kültür el sentezin diğerlerinde~
farklı olaca savunurken yalnızca kültür ü betim lemek le yetini
r nedenlerini
sormaz ve yanıtlamaya çalışmaz.
ğını

D -

KİŞİLİGİN ARA DEGİŞKENLİGİ YAKLAŞIMI

Abrahom .K ardin er 1930'1arın sonlarında ve .1940'11
yılların baş
kültü r ve insan çalışmalarına · yeni bir görüş açısı
getirdi.
Kardi ner .bir temel kişilik yapısından söz ediyo
rdu. Bu Bene dict'ir i
yaklaşımına benzeyen kavra m belli
bir kültür e uygun düşen bir kilarında

şilik . yapısını anlatıyordu.

Kardiner toplu mdak i kurumları ikiye ayırıyor ve
bunları birinc il.
ve ikinci l kururnıar diye adlandırıyordu. Birinc il
kurum lar daha çok
çocuğun içinde yetiştiği koşulları kapsı
yor ve Freud 'çu mo9eıe yokın bir açıdan bu koşulların temel
kişiliği nasıl oluşturduğunu açık
lamaya çalışıyordu. İkinc!I kurumlar, temel kişiliğin
ve birinc il kurum lar tarafından yaratılan gerek sinim lerin karşılandığı
, . izdüşüm sistemle ridir (proje ctive systems). Bunlar: ôdetler,
din, masallar, vs.'
dir.
Bu düşünce Freud'un 'Bir. Kuruntunun Geleceği'
adlı yapıtır;ıda
genel anlamıyla zaten belirlenmiştir. Freud ilk
çocuk luk deneyimlerinin daha sonra ki dinsel inançları etkilediğini
söylüyordu (49 ) :
Kardiner'in modeli. kısaca şöyle özetleı;ıebilir:
47) C. Kağıtcıbaşı, a.g.e., s. 269.
48) B. Güve.ne. a.g.e .. s. 135.
49) L. L Langness, a.g.e:, s. 95.
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Birincil Kuruml ar ~ Kişilik Tipi ~ ikincil kurumla r'
Bu modeldeki temel eksiklik birincil kurumları neyin belirled itoplumsal yapığinin anlatılmamış olmasıdır. Bu anlatılmadıkça da
olanaksız
gitmek
ilerisine
masının
açıklan
. nın belH bir -bölümünün
sürece
madığı
açıklan
er
etmenl
en
dır ve birincil kurumları belirley
toplum
kişinin
model
modeli isteyen istediği yöne çekebilir. Öysa
sallaşmasını açıklamada son derece yararlı olabilir.
Nitekim John W. M. Whiting ve lrvin L. Child, buradan yola çıka
'e
rak Kardiner'in birincil kurumlarını açıklamaya çalıştılar. Whiting
göre ,model

şu

Koruma
Sistemleri

biçimde
~

olmalıydı:

Çocuk Yetiştirme
Yolları

~ Kişilik
Değişkenleri

~ İzdüşüm ·

Sistemleri

Kardiner birincil kurumla rdan, çocuk yetiştirme yolları, mülki~
yet, ekonomi ve . diğer bu tip kurumları anlıyordu. Whiting ise çocuk
ve bu sonuncuyetiştirme yollarını koruma sisteml erinden ayırıyor
'
yu şöyle tanımlıyordu:
«Koruma - sisteml erinden anladığımız bir toplumu n ekonomik,
~
.politik ve toplumsal kuruluşudur , Bunlar çocuk yetiştirme yolların
ve
ran
barındı
temel etkilem e kaynağı ve toplum üyelerini koruyan,
50
besleyen temel alışkanlıklardır ( ).
Bu model Kardine r'in modelinde eksik kalan, çocuk. yetiştirme
a da kor.uma
yollarını neyin belirlediği sorusun a bir yanıt veriyors
bırakıyor.
yanıtsız
yine
nu
olduğu
ne,
şeyin
sisteml erini belirleyen
Kardine r da ekonomi ve mülkiye t meselesine parmak basıyor
du. Ama bunların nasıl belirlendiğini her iki _model de açıklamıyor.

· Eğer sözkonusu toplum ilkel ise (ki yukarıda sözünü ettiğimiz kişi
ekolove
cevre
teknik
r)
ler genellikle bu tür toplumları ele alıyorla
ji belirley ici olacaktır. Nitekim bazı Amerika'lı sosyal bilimcil er (özelki,
likle kültüre l maddeciler) bu konu üzerinde durmaktadırlar. Nedir
·sözkonusu toplum çağdaş bir toplumsa daha değişik belirley iciler
i
o.ramak gerekecek ve Whiting daha sonrak i çalışmalarında ekolojiy
ma
aç.ıkla
toplumu
çağdaş
modeline katmış olduğu halde bu model
ya yetmeyecektir. Ayrıca Whiting izdüşüm sisteml erini davranış (cil·
nayet, intihar oranları, vs.) ve dinsel inanç, masal, vs. gibi kültüre
ne
ürünler olarak görüyor. Ayrıca çocuk kişiliğinden yetişkin . kişiliği
geçişi dolaysız bir süreç içinde alıyor.
50} y.a .g e., s. 95·-96.
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·.

ilkel bir toplumd a hu modelin geçerliliğini bir an için kabul etsek bile çağdaş bir toplumd a ekolojini n, ekonom i ve toplums al yapı üzerinde ki tek belirleyi ci olduğunu kabul etmek oldukça
zordur. ·
Böyle- bir modelin toplums al, · kültürel değişmeyi açıklaması da

olanaksızdır. Zaten herşeyin belirleyi cisi olarak ekolojiyi ele alan
·

bir modelin değişmeyi açıklaması beklenem ez . Çünkü bu modelden
yola çıkarak, değişimin var olabilme si için. çöllük bir · bölgenin kısa
bir sürede yeşermesi, dağların yerinden oynaması ve nehirleri n kuruması gerekir. Bu · gibi modelle r ekonom ik değişme, üretim
güçlerinin evrimi ve tarihin belirleyi ci olma rolüne gerekli dikati veremedikleri için yu değişmeyi acıklayamamakta ya da son ' derece mekanik bir ilişkiyi betimlem ektedirle r.
Whiting' i.n modelin de ekolojiye verilen önem çalışmaların kültürler arası (cross cultural) olması ve çocuk yetiştirme yollarına ve
dolayısıyla psikoloji ye çok fazla önem vermesi nedenin
den kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte modelin
kültürün hiç bir unsurun a yer

izdüşüm

sistemle ri içinde maddesel
vermemiş olması da dikkat çekicidir .
. Ayrıca yukarıda sözünü ettiğimiz, çocuk kişiliğinden yetişkin
kişiliğine geçiş aracısız olmaktadır ki bu da modelin
eksik kalmış
yönlerin den biridir. Çocuk yetiştirme yollarına yani .birincil toplumsallaşmaya bu denli önem veren bir modelin ikincil toplumsallaş
mayı unutması bağışlanacak bir kusur değildir.

E -

İKİ SİSTEM YAKLAŞIMI

İki sistem yaklaşımı genellik le İnkeles ve Levinson'ın ulusal
karakter kavramı ile yanyana gider. Ulusal karakter ya da E. Fromm'
un toplums al kişilik kavramları birbirine oldukça yakın kavraml ar-

dır.

İki sistem yaklaşımı kültür ve kişiliği [ki ayrı sistem olarak ka- ,
bul eder. «Bir yandan kişilik sistemi . öte yandan sosyo-kü ltürel sistem bireyin davranışlarını etkiler. Bu etkiler bir yandan psikoloji k
gereksin meler; diğer yandan da sosyal rol beklenti leri doğrultusun
dadır» (51 ).
sık

lnkeles ve Levinson istatistik sel bir yaklaşımla bir toplumd a en
görülen (modal) tipik kişilik türü üzerinde durmuşlardır.
51) C.
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Kağıtcıbaşı,

a.g.e., s. 270.

BeneDaha önce görüldüğü gibi bu yaklaşımların temelin de R.
edici
temsil
dict'in etkisi oldukç a derind ir. Bu yaklaşım . toplum un
:
kişiliğini bulmay a çalışır. B. Kaplan ·bu yaklaşımı şöyle açıklar
«Etkin toplum sal işlevilik, ' toplum üyeler inin uyumlu kişi :
liklerin e ya da bazen toplum sal karakt er diye adlandırılan
hareke te getiric i yapılarına bağlıdır. Bu uyum, toplum un
nen kişi
toplumsallaştırıcı kurumlannın etkisiy le biçimle
52
likten doğar» ( ).
Fromm 'sa toplum sal

kişilikten

ne

anladığını şöyle anlatır:

kültürü paylaşan insanları birbirin den ayıran bireyse l
karakt ere ters olarak toplum üyeler inin . çoğunluğu taratoplum fından paylaşılan karakt er yapısının çekirdeğine
53
sal karakt er diyorum» ( ).
«Aynı

göre aynı toplum un üyeleri aynı çocuk yetiştirme
benze rliklere yol
yollarından g,eçece kleri için yetiŞkin kişiliğinde de
n kişilikleri için ulusal,
açacaktır.. Bu benze rlikler ulusal ise, yetişki
modal ya da ortak denileb ilir.
Bu

görüşe

kişi
Toplum un ayırdedici özellik lerini ortaya koyan ve tek bir
arı açık
lik biçimin de belirle nen bu kişilik· yaklaşım çağdaş topluml
.
ktadır
lamad a (h~p yineliy oruz) yeterli olmama

ir
Evet, bir toplum un üyeler inin çoğunluğunun üzerinde hemfik
bir
belki
n
burada
Ve
vardır.
kalacakları bazı konular, değerler, 'vs.
belirle yici olacaktır?
kişilik biçimi çıkarılabilir, ama bLı ne oranda
toplum sal kişiliği 
Durkheim'ın kollekt if bilincin den, Fromm 'un
ın çevrene kadar aşağı yukarı tüm sosyal bilimc iler aynı kavram
üzerin de
ini
çJikkat
ın
adamın
bilim
sinde dolanıyorlar. Bu denli çok
.
r
toplay an bir kavram kuşkusuz anlamsız değildi
sal
.Nedir ki bir toplum sal sistemde, o sistem in üyelerini, toplum
.katsal
ya da ulusai karqkt erlerin in yanıbaşına, ait oldukla ri toplum
Bir işçi
.
belirler
erleri
karakt
düşen
uygun
manın yaşam koşullarına
işci
li.kleri,
benzer
er
karakt
daki
ile bir köylü ya da bir tüccar arasın
önemdaha
nden
rlikleri
lerin ya da köylüle rin kendi aralarındaki benze
li

değildir .

lity. Bost·on, 1965,
.52) A. D. Ullmann , Sociocu ltural Founda tions of Persona

s.

'396.
53) . y.a.g.e., s. 396'-397 .

Cağdaş toplumların üyelerini ulusal değerler, inanç sistemleri
ve geleneklerden çok üretim süreci içindeki ilişkileri . ve· bu ilişkiler
den kaynaklanan sınıflı toplum yapısı belirler. ·

Bir ölçüde benzer
le diyor:

görüşler

ileri .süren Riesman bu konuda

şöy

«... kendimize sormaya başlayacağız, toplumsa l grupl.ar
ortqk noktaları araştırmada ulusal sınırlar doğ
ru mudur diye. Amerika'lılar veya Rus'lar biçiminde araş
tırmalar yapmak kolaydır .ve hiç de anlamsız değildir. Fakat daha geniş bir bakış acısı, örneğin Rus ve Amerikalı
yöneticile rin, . teknisyen lerin ya da Avusturalya'lı ve İsve·c
li işçilerin- karakter benzerlik lerini araştırmak bizi çok daha anlamlı sonuçlara götürün> (54 ).
arasındaki
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SONUC

Toplumsal ortamın insanın doğası ve kişiliği üzerinde kuşku
suz büyük bir etkisi vardır. 18'inci yüzyıl öncesinin metofizik görüş
leri bir yana bırakılırsa daha sonraki dönemlerde bunun tersini ileri
süren filozof ve bilim. adamına pek rastlanma z :
Freud bile kişiliği oluşturan id, ego ve süper ego üçlemesinden
yalnızca «id»i doğuştan gelen güdüler olarak nitelemiştir . .«Ego» ise
·
kişiliğin, çevreyle olan etkileşim .sonucu «id»i kontrol altına alıp yönlendirmeye çalışan ussal öğesidir. Freud bir de süper egodan söz
etmiştir, ki bu da toplumsa l yasakları ve ahlôk kurallarını içerir. ·
Nedir ki Freud süper egonun içerdiği bu yasak ve ahlôk kuraltoplumsal olduğunu kabul etmekle birlikte, daha önce görcjüğümüz gibi bu kuralları da psikolojiy le açıklamaya çalışmış ve bugünkü toplumsa l yapının kaynağına Ödipus kompleksini oturtmuştur.
larının

na

Freud'un toplumsa l yapının kaynağını açıklama biçimini bir yaonun insanın toplumsal çevresinden hiç etkilenme diilerr sürdüğünü söyleyemeyiz.

bırakırsak

ğini

Demek· ki birbirine ters iki nokta saptayıp birine FreLid'u, birine
de Durkheim'ı otur~ursak ve aralarındaki tüm değişik görüşleri on 54) y:a .g.e.,
596

s. 402.

toplum sal
larla birlikte ele alırsak bu görüşlerden hiçbiri nin insanın
z. Tergörürü
ni
dikleri
çevres inden etkilenmediği görüşünü ileri sürme
ama
az,
Ama
.
sine hepsi ins_anın toplum dan etkilendiği görüşündedir
çok ...
.
Bu bile metafi zik görüşlerin bir adım önünd e olan bfr tavırdır

olduğu
Bununla birlikte insanın salt toplum sal çevrenin bir ürünü
ters
buna
mekte,
verme
önemi
i
gerekl
nu ' ileri süren" görüş insana
eönems
·
fazla
)
birlikte
mekle
görüşler de toplum sal çevrey i {değin
meme ktedir.
alTüm görüşler toplum u, kültürü ve insanı bir keM olarak ele
ektegitmem
öteye
makta ve o kesitte olup bitenle ri açıklamaktan
u . betimle dir. Neden -sonuç ilişkileri kurma k yerine belli bir durum

. meyi

yeğlemektedirler.

bu betimle meyi o baş l angıçtan (bakış
kişilik olmaktad ı r)
açısına göre ya sosyo kültüre l yapı ya da insan,
belirleyen şeyin
gıcı
başlan
O
ar.
başlayarak yapma ya çalışmaktadırl
bırakmamak
boş
veya
ne olduğu sorusu ise hep boş bırkılmakta
rler.
ektedi
icin ilkel bir toplum da ·olanı biteni açıklamayı yeğlem
Bir

başlangıç saptayıp

.

.

'

,,

taTüm açıklamalar kültürü n tarihse l · bir olgu ve insanın ise
·
ktegelme
rihsel bir · varlık olduğunu unutm akta ya da görme zlikten
.
larak.
dir. Bu nedenle tarihin işin işine pek karışmayacağı varsayı
'kesitin de
ilkel yaşam .biçimi ele alınmakta ya da belirli bir zaman
, kültoplum
ek
seçiler
noktası
gıç
neden ine boş verilec ek bir başlan
tarihi
ri
biçimle
ma
açıkla
tür ve insan açıklamaları yapılmaktadır. Bu
iz
yeters
ama
ve değişmeyi ele almak zorunluluğundan kurt~lmakta
1

kalmaktadırlar.

nmiş
Oysa insan tarihse l bir varlıktır. Tarihsel ol_arak belirle
.
değil,
toplum sal ilişkilerin bir ürünüd ür. Burada tarihi yapan insan
açıklamak
insanı belirleyen tarihtir . İnsandan yola çıkarak birşeyi
ra vainsanla
k
çıkara
da
n
yapıda
mümkü n olmadığı gibi toplum sal
den
dönem
sal
toplum
ş
rılamaz . Biz ancak ekono mik olarak verilmi
üren
varola
ar
yola çıkarak gerçek insanla ra ulaşabiliriz. Bu insanl
çıkan
tim tarzının toplum sal ilişkilerinden, Qretim ilişkilerinden yola

bir inceleme yöntem iyle

anlaşılabilirler.

belli
Burada doğal olarak şöyle bir soru akla gelebi lir: Bu da
ama inbir zaman kesitin i ele almak olmuy or mu diye. Doğrudur,
Yokbiliriz.
anlaya
alırsak
ele
içinde
ri
sanları ancak zaman kesitle
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sa bu insanla r tarihse l sürecin in içinde aylak aylak dolaşan soyut
insanla r olurlar. Önemli olan ekonom ik ve tarihse l olarak saptan
mış bir dönemd eki toplums al ilişkilerin ürünü olan
gerçek insanı
bulmaya çalişmaktır. Eğer bel'li bir ekonom ik dönemi ele almazs
ak
tarihin başlangıcından bu yana tek bir insan tipinin varolduğu
sonucuna varırız ki, bu da soyut bir insan tanımlaması olur.
Oysa her ekonom ik dönemd e toplum sal ilişkiler, toplums al ve
kültürel yapı ve insan değişmektedir.
Yukarıda sözünü ettiğimiz toplumu ve insanı bir
zaman kesiti
içinde inceleyen ve ·eleştirdiğimiz görüşler tek bir insanın, belki
kültürden kültüre değişen ama her kultür için belirli bir insanın varlığı
düşüncesine götürür bizi. Ve bu görüşler belli bir
zaman kesiti içindeki bu insanı o toplumu n tüm tarihse l evrimin i gözardı ederek
genelleştirmektedirler. Dolayısıyla, zaman içinde değil
ama kültürd en
kültüre değişen insan sonucu na ulaştıkları için kültürel değişm
eye
gerekli önemi vermem ektedir ler.

Bu

görüşler

olduğunu

dört

yüzyıl

bir Türk'ün bir Fransız'dan
söylem ekle yetinme ktedir. Oysa
önceki atası da aynı yapıya sahip

değişik yapıya
çağdaş

bir

sahip

Fransız'la

değildir.

Kısaca ekonom ik olarak verilmiş toplums al dönemd
en başlaya
rak gerçek insana ulaşabiliriz. Ama o gerçek insan o ekonom ik top. lumsal dönemi n gerçek insanıdır yalnızca. Demek ki tek bir gerçek
insan yoktur ama üretim tarzlarıl}a bağlı birçok gerçek insan vardır. Ayrıca ekonom ik olarak verilmiş toplums al bir
dönemd e o döneme has ilişkilerin belirlediği .tek bir insan da yoktur. Çünkü
her
toplumu n toplums al ve tarihse l olarak belirlen en bireyler i olduğu
gibi o toplum daki üretim tarzın· ın belirlediği her sınıfın kendi bireyleri de vardır. Her sınıfın _kendi yaşam .koşullarıyla biçimlendirilmiş
kendi insanı, kendi kişilik yapısı vardır . .
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