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Kültür kavramının çok farklı anlamlara geldiğini biliyoruz. Gündelik hayatta çeşitli göndermeleri olan, ya da her an türlü davranışları açıklamak
için sık sık başvurduğumuz bu kavramın geçmişi çok eskilere uzanmaz.
Adını koymasa da kültürden belirli bir bicimde söz eden ilk düsünür Turgot olmuştur. İngilizce'ye Tylor tarafından.sokulan sözcük, Boas,' RadcliffeBrown, Malinowski, Benedict ve öteki sosyal bilimcilerin çalışmalarıyla aydınlığa kavuşturulmuştur. Bununla birlikte kültürün ne olduğu, tanımladığı
üzerinde hala uzlaşmaya varılmış bir konu değildir. Kültür tanımları üzerindeki son vurgular onun simgesel nitelikleri ve bizim insan olarak ona
mutlak bağımlılığımız üzerine yapıldı. Onun karmaşık simgesel sistemi ve
bize atalarımızdan kalan kültürel geleneklerimiz(1 ).
Sosyal bilimcilerin kültür kavramı üzerindeki uzlaşmaz tutumları, kavramın kendisinin son derece geniş çağrışımlara açık olmasından kaynaklanıyor. Bozkurt Güvenç'in de aktardığı gibi bugüne dek kültürle ilgili 164
tanım derlenmiş(2). Bunun en büyük nedeni kültürün maddi ve manevi ögeleri üzerindeki anlaşmazlıktan geliyor. Frazer, Durkheim, Radcliffe-Brown,
Mauss ve Levi Stauss öncelikle 'söylenmiş şeyler'le ilgilenirlerken, Malinowski ve izleyicileri 'yapılmış şeyler'e ilgi duymuşlardır. Birinciler ekonomiyi ihmal ederlerken, ikinciler de inançları ve dini bir yanaatmışlardır(3).
Biz bu kısa yazıda kültür ve toplumsal-kültürel sistem kavramları çerçevesinde farklı sosyal bilim okullarının yönteme ilişkin tavırlarını ele almaya ve açmaya çalışacağız. Böylelikle, bu son derece farklı alımlamala
ra neden olan kavramı çeşitli yönleriyle anlaşılır kılmak kolaylaşacaktır.
A- Evrimci Okul
Evrimci okul sosyolojinin ve antropolojinin ilk sistemli okuludur.
gibi devrimler, toplumsal çalkantılar, buluşlar ve hızlı dönüşüm
ler çağında insanların aklına takılan temel sorun gelişmenin ve ilerlemenin
ne olduğu ve nasıl açıklanması gerektiği üzerinde toplanıyordu.
Batı'nın, hızlı gelişmesi sonucu dünyaya yayılma süreci içinde karşı
laştığı farklı kültürler ve çeşitli gelişme aşamalarındaki toplumlar dünyada
farklı insanların bulunduğunu göstermişti. Galip Batılılar, egemenliklerine
aldıkları bu topluluklara mensup insanları başlangıçta pek anlayamadılar.
Çünkü kendileri gibi davranmadıkları gibi düşünme biçimleri de çok fark19.yüzyıl

lıydı.

bilim adamlarının etnosantrisist tutumları karşılarındaki bu
ilkel, çocuk, geri zekalı gibi tanımlamalarına neden oldu.
Kültür ve uygarlık kavramlarının birbirinden pek ayrılmadığı bu dönemde
Batılılara göre karşılarındaki bu ilkel insanlar uygarlığın ilk basamağında
bulunuyorlardı. Tylor bile kültür kavramının ilk tanımını şöyle yapıyordu:
Bu

yüzyılın

insanları vahşi,
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"Kültür veya uygarlık, etnografik anlamında alındığında, insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği alışkanlıklar, bilgi, inanç, sanat, ahlak,
hukuk, gelenekl'e r ve diğer yeteneklerinin karmaşık bir bütünüdür"(4).
Görüldüğü gibi Tylor kültür ve uygarlık arasında bir fark görmemektedir. Bu ilk tanım kültür kavramının bugün bile birçok anlam karışıklığı yaratıyor olması sonucunu getirdi.
Evrimciler tek bir insan uygarlığının gelişmesini anlamak istiyorlardı.
Oarwin'in ünlü kitabı 'Türklerin Kökeni' ve Morgan'ın çalışmaları bilim adamlarını evrimin ne olduğunu ve uygarlığın kaynaklarını aramaya yöneltmişti.
Bu dönemin ana düşüncesi toplumsal gelişme ve değişme üzerine kuruludur. Kurumların ve davranışların ilkelden uygara doğru dönüşmesi, ilkellikten uygarlığa doğru genel ve kaçınılmaz bir evrimin varolduğudur(S).
Toplumsal evrim üzerinde soru soranların üç ortak noktadan hareket
ettiklerini söyleyebiliriz:
1. Toplum dinamik bir yapıya sahiptir ve hep değişme, gelişme ve büyüme sürecindedir. Değişim yavaştır, doğaldır ve bireylerin denetimi dışın
daki 'yasa'larca yönetilen kaçınılmaz bir süreçtir.
2. Toplum basitten karmaşığa doğru değişir; bu evrimsel çizginin altında homojen ve farklılaşmamış toplumlar bulunurken, çizginin öteki ucunda farklılaşmış toplumlar yer alır.
3. Değişmenin yönü genellikle ilerleme olarak görülür. Evrimci kuramcıların çoğu toplumsal gelişmeden, eski dönemler üzerindeki ilerlemeyi anlarlar(6).
I
Evrimcilerden önce ilkel toplumlara yozlaşmış türler olarak bakılırdı.
Evrimcilerin gelişme kuramı Batı'ya, bu toplumların da gelişebileceğini göstermesi bakımından yararlı oldu. Bununla birlikte gelişme kuramını kendilerini başkalarıyla karşılaştırırken kendi yararlarına bir araç olarak kullandılar. Çağdaş ilkel toplumları kendi atalarıyla eş tutuyor, onları ilkel ve çocuk olarak görüyorlardı(?). Örneğin bir şeyin kendisinden başka bir şey olamayacağına inanan Avrupalının Aristo mantığı, bir Afrikalı yerlinin hem kendisi hem totemi o1masını anlıyamıyordu.
Evrimci okulun üyelerinden Spencer toplumların gelişmesini işlevci bir
görüşle açıklar. Onun bu işlevci görüşü daha sonra yapısal işlevciler tarafından benimsenip kullanılmıştır. Bilindiği üzere, Spencer toplum ve insan
bedeni arasında bir benzerlik görür. Bedeni meydana getiren parçaların
nasıl birer işlevi varsa, toplumu oluşturan kurumların da işlevleri vardır. Beden nasıl organlarının işlevsel bağımlılığıyla çalışıyorsa, toplum da kurumların benzer bir bağımlılığıyla çalışır. İşlevini yitiren canlıların, organların
yokolması gibi işlevini yitiren kurumlar da yok olurlar. Evrimsel süreçte de
işlevini yitiren kültürlerin yaşamları sona erer(8).
Spencer'ın evrim analizi son derece pozitivisttir. Yeni bir felsefe, geçmiştE(ki metafizik düşüncenin yerine bilimsel olgulara dayanan ve tümevarımcı yollar geliştiren bir felsefe oluşturduğuna inanıyordu. Ona göre tek
bir süreç, evrim süreci, vardı ve canlı ya da cansız, evrenin bütün yönlerinde geçerliydi. Evrim, artan farklılaşma (işlevlerin uzmanlaşması) ile birleşen artan bütünleşme (yapısal olarak farklılaşmış parçaların karşılıklı ba-
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ğımlılığı)

demekti(9).
Benzer düşünceleri Durkheim'da da görürüz. Durkheim bir toplumsal
olguyu anlamak için, o olguyu en küçük parçalarına bölmenin gerektiğine
inanıyordu. Bütünü oluşturan parçalar dayanışma içindedir. Bu dayanış
ma işbölümünün ortaya çıkmasından önce mekanik bir dayanışmayken iş
bölümüyle birlikte uzmanlaşan parçalar birbirleri olmaksızın yaşayamaya
caklarından organik bir dayanışmaya dönüşmüştür(1 O):
Durkheim'ın yapıtlarında sosyoloji ve antropoloji birbirinden pek ayrıl
mış değildir. Bunda, sosyolojinin her tür dataya uygulanabilen bilimsel bir
yöntem olduğu düşüncesinin Fransa'da yaygın olmas_ının etkisi vardır kuş
kusuz. Durkheim'ın ana amacı toplumsal olguları incelemektir. İnsest yasağına, intihara ya da işbölümüne eğilmesi bunların birer toplumsal olgu
olmasından kaynaklanır. Bir evrimci olmasına rağmen, mekanik ve organik dayanışma arasındaki tarihsel süreç onu pek ilgilendirmemiştir. Mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya geçişe parmak basması onu evrimci okula soksa bile o tarihten çok, toplumsal olguların kategorik nitelikleriyle ilgilenmiştir: Dinsel ve dindışı, bireysel ve kollektif bilinç, toplum ve
birey, vs. Bu bağlamda mekanik ve organik dayanışma bile onu birer kategori olarak ilgilendirmişlerdir. Hatta Durkheim'ın kategorileri de kırarak onların ardındaki verileri daha derin bir sınıflamaya, gruplandırmaya sokmayı amaçladığı da söylenmiştir(11 ). Bu yönüyle onun yapısalcılığı da büyük
oranda etkilediği söylenebilir(12). Durkheim'ın evrimci yönü ise yukarıda
söylediklerimize paralel olarak onun, karmaşık biçimleri, basit olanların yı
ğılmış durumları olarak görmesinden gelir; bu nedenle de açıklamalar yapmak için basit kökenlere bakmak yetecektir(13). Zaten bütün evrimcilerin
birleştikleri noktada burasıdır, bugünün toplumunu anlayabilmek için onun
ilk biçimini, kökenini araştırmak. Tarih içinde gezmek mümkün olamayacağına ve tek bir evrim söz konusu olduğuna göre kökeni bulmak için bugünün ilkel ve vahşi toplumlarına bakmak yetecektir.
Sonuç olarak evrimci düşüncenin kültürü (uygarlığı) ilerleme ile koşut
ele alan bakış tarzı aşağıdaki şemada daha iyi anlaşılabilir. Günümüzden
geçmişe doğru izlediğimiz zaman içinde kültürün geçirdiği evreler gözlenebilir.
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Yaşadığı dönem ve yapıtının bağlandığı kökler (Morgan, Darwin) düşünüldüğünde, Marx'ın da evrimci düşünce içinde anılması son derece doğaldır. Onun, "sanayi açısından gelişmiş bir ülke, gelişmemiş olan için geleceğinin bir resmidir"(14) sözü Spencer ve Durkheim'ın söylediklerinin baş
ka biçimde söylenmesidir. Ayrıca yukarıdaki şema düşünüldüğünde, Marx'ın toplumların gelişme yönleriyle ilgili söylediklerinin ve belirttiği evrelerin

(ilkel-komünal, köleci, feodal, vs.) evrimci paradigma içinde ele alınmasını
gerektirmektedir. Ne var ki Marx'ı bütünüyle evrimcilerin içine yerleştirmek
güçtür. Getirdiği altyapı-üstyapı analizleri ve ekonomiyi öne alarak üst yapıları sorgulaması, ayrıca maddi ve maddi olmayan kültür ögelerini bir arada düşünerek toplumsal yapılar arasındaki ilişkileri gözetmesi onun daha
sonra yapısalcı olarak nitelendirilmesine de neden olmuştur. Tarihsel maddecilik özellikle Althusser, Balibar ve Godelier'nin~orumlarında üretim güçleri, üretim ilişkileri, ekonomik taban, siyasal ve ideolojik üstyapılar gibi temel kavramlar üzerine kurulu bir "yapılar" kuramı olarak görülmüştür(15) .
. Nitekim Levi-Strauss da, Marx'la olan bağlantısını ele alırken kendi yapıtı
nın onunkini tamamladığını düşünmüştür. Marx'ın geliştirme zaman bulamadığı üstyapılar kuramı büyük ölçüde Levi-Strauss'un ilgi alanını oluştu
rur. Zaten .o" da Marx'ı yapısalcı olarak tanımlarken kendisini de üstyapı
salcı (superstructuralist) olarak nitelemiştir(16). Marx üstyapı kuramıyla yapısalcıları etkilerken, altyapı kuramıyla da, teknoloji ve ekolojiye büyük önem
veren Leslie White ve Julian Steward gibi kültürel maddecileri belirlemiş
tir.

B- Tarihselci Okul
Tarihselci okul evrimci okula bir tepki ·oıarak doğdu. Bu okul tek bir
evrimin ve tek bir kültürün varolduğunu kabul etmeyip, çeşitli kültü, ıerin
.olduğunu savunuyordu.
Evrimciler ise bir kurumun, bir inancın ya da bir aracın değişik yerlerde benzer biçimlerde yinelenmesini tek bir evrim süreci olarak ama paralel bir evrim süreci olarak görüyorlardı.
Tarihselci okulun öncülüğünü yapan franz Boas evrimcilerin büyük
evrim yasalarının varlığını kabul etmiyor ve antropolojinin tarih ile evrimin
birbirine karıştırıldığını söylüyord.u(17).
"Kültürün birçok temel özelliklerinin evrensel olması ya da en azın
dan değişik yerlerde yinelenmesi gerçeğinin, aynı özelliklerin her zaman
aynı nedenlerden kaynaklandığı varsayımıyla açıklanması, insanoğlunun
her yerde tek bir büyük sisteme uygun olarak geliştiği ve tüm farklılıkların
· aynı biçim evrimin küçük ayrıntılarından başka bir şey olmadığı sonucuna
götürür bizi. Açıktır ki bu kuram mantıksal temelini aynı olguların her zaman aynı nedenlerden oluştuğu varsayımından alır"(18).
Tarihselci okul insanın kültürü anlaması için sabırlı ve ayrıntılı bir biçimde kültürel gelişme ve değişmenin çeşitli olgularını incelemesi gerektiğini ileri sürer. Boas her kültürün kendi öz tarihinin varlığına inanıyordu.
Eldeki verilerin çok yetersiz olması nedeniyle tüm öğrencilerini veri topla-
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itmiş ve onlara her türlü model ve kuramdan uzak durmalarını öğüt
lemiştir(19). Boas'ın olgulara ve gerçeklere her şeyden fazla önem verişi
onun bilimsel antropolojinin babası olarak anılmasına neden olmuştur.

maya

Boas evrimcilerin ırkçılığa varan görüşlerine şiddetle tepki göstermiş
tir. Kültürün uygarlık!a eşanlamlı kullanılması onunla sona ermiş, kesin bir
kültür tanımı vermemiş olmakla birlikte sürekli olarak tek bir kültürden değil kültürlerd~n söz etmiştir. Kuramlara ve modellere olan düşmanlığı nedeniyle bir kuram oluşturamamış ama kendisinden sonraki kuşak üzerinde derin izler bırakmıştır.
Boas okulunun kurama karşı çıkışı ve salt verilerden yola çıkarak tümevarımcı bir yönteme başvuruşu bir kuram geliştirememesinin yanısıra
bu okulun en zayıf yönünü oluşturur. Çünkü saha bulgularının verilerinden
yola çıkarak varılan sonuçları bir sonraki saha bulgularının desteklemesi
kesin değildir.

C-

Yayılmacı

Okul

"Yayılma

(diffusion), bir kültürün bir etnik grup ya da bir bölgeden bir
gelir"(20).
Yine evrimci okula tepki olarak doğan bu okul evrincilerin, herhangi
bir kültür nesnesinin birbirinden ayrı ya da daha çok yerde bulunmasını
paralel evrim ya da bağımsız buluşlarla açıklamalarına karşı çıkıyordu. İn
sanın yaratıcı bir yaratık olmadığını savunan yayılmacılar, aynı araç ya da
kurumların değişik yerlerde birbirinden bağımsız icat edilemeyeceğini, bunların ancak bir kez, belli bir yerde yaratılmış olduklarını ama komşu toplumlara atlayarak yayıldığını ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle kültür nesnelerinin, araçların ve kurumların odak noktaları ve yayılma yönleri bulunmabaşkasına dağılıp yayılması anlamına

lıydı.

Yayılmacı düşünce yalnızca

antropolojinin değil başka sosyal bilim dalda sık sık başvurduğu bir bakış açısı oluşturdu. Elliot Smith ve W.James Perry yayılmacılığı arkeolojiye uyarlayarak uygarlıkların doğuşunu, Mı
sır ve Sümer' den k~ynaklanan seçkinleşmiş emeğin dışa doğru yayılması
na bağlamışlardır. Ozellikle Mısır uygarlığı geliştikçe artan gereksinimler
Mısırlıları uzak yerlerde hammadde aramaya itmiş, böylece odak uygarlık
çevreye yayılmıştı. Amerika'daki Maya ve Aztek uygarlıklarının kuramları
nı desteklediğini ileri sürüyorlardı(21 ). Bu son derece tehlikeli bir tarihsel
inşacılıktır. Arkeolojik kazılar bağımsız icatların her yerde yapıldığını söylüyor. Mısır'dan yayıldığı öne sürülen icatlardan bazılarının Orta Amerika'da çok daha önce yapılmış olduğunu gösteren kanıtlar bulunmuştur(22).
Daha ılımlı bir yayılmacılık kuramı ise Garrod ve Childe'ın çalışmala
rında ortaya konmuştur. Garrod örneğin Yukarı Paleolitiğin bıçak kültürüne geçişi, Yakın Doğu'daki gelişmiş kültürlerin istilasıyla açıklar. Childe ise
kültürel dürtü biçiminde gerçekleşen yayılmanın Neolitik tarım ve kent devrimini Yakın Doğu'dan Avrupa'ya taşıdığını ileri sürer(23). Yakın zamanlarda bu yayılmacı kuramlar da çürütülmüş olmalarına rağmen küçük dü·zeyde yayılmacılık genelde kabul görmektedir. Sosyolojide ise modernleşlarının
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me kuramlarıyla ilgilenenlerin yayılmacılığa önem verdikleri söylenebilir.
Emperyalist ülkelerin, azgelişmiş ülkelerin toplumsal gelişmelerini etkilediklerini belirtmeleri açısından yayılmacı bakışın Markist düşünceye kadar
uzandığını söyleyebilir(24).
Genel olarak bakarsak beş tür yayılma olduğunu söyleyebiliriz:
1- Göç,
2- pış ülkelere yönelen misyoner faaliyetler,
3- istilacılık,
4- Ticaret ve teknoloji değiş tokuşu,
5- Düşünce ve kurumların yayılması(25).
Kültürel yayımlanan tek bir odaktan dünya geneline doğru genişleyen
olduğunu söyleyemesek bile küçük ölçükte ele alındığında yöresüreç
bir
sel etkileşimleri açıklayabildiğini biliyoruz. Yayılmacılık toplumsal-kültürel
değişme kuramları içinde, değişmeyi dış etmenlere bağlayan görüşler için
de önemli bir dayanak ofuşturmaktadır.

D- İşlevci Okul
İşlevci okul daha önce de belirttiğimiz gibi köklerini Spencer ve Durkheim' dan alır. Bu okul büyük ölçüde tarihsel eğilimli okullara bir tepki olarak doğmuştur ve içinde başlıca iki eğilim vardır. Bunlardan biri RadcliffeBrown'ın öncülüğünü yaptığı yapısal işlevci eğilim, öteki ise Malinowski'nin öncülüğündeki saf işlevci ya da psikolojik işl~vci eğilimdir.
Radcliffe-Brown, Durkheim geleneğine bağlı olarak, onun organik kı
yaslamasına sahip çıkmış ve geliştirmeye çalışmıştır. "İşlev kavramı insan
toplumlarına uygulandığında, toplumsal yaşamla organik yaşam arasındaki
benzerlik (analoji) temel alınmalıdır"(26). bu sözlerinden onun antropoloji
ve sosyoloji arasında bir ayırım gözetmediği açıkça ortaya çıkar. Dahası
o, antropolojinin kültürden çok toplumsal sistemle ilgilenmesi gerektiğine
inanıyordu:

" ... Bu bizi görebildiğim kadarıyla toplumbilimin temel belitine (axiom)
götürür. Bir kültür bilim olanaklı mı? Boas olamayacağını söylüyor. Katılı
yorum. Kültür bilimi yoktur. Kültürü yalnızca toplum sistemin bir ayırdedici
özelliği olarak alabilirsiziniz Bu nedenle bir bilim istiyorsanız, bunun toplumsal sistemlerin bir bilimi olması gerekir"(27).
Radcliffe-Brown'a göre böyle bir bilimin görevi toplumun yapısını ve
her yapının sistemle ilişkili olarak nasıl işlediğini incelemek olmalıydı. Dolayısıyla yapı kavramı işlevciliğin yanısara onun çalışmalarında önem kazanır. Radcliffe-Brown doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin işleyişi arasında
fark gözetmez. Ona göre; "Toplumsal olgu, doğal olgunun bağımsız bir
sınıfını oluşturur ... Toplumsal yapılar bireysel organizmalar kadar gerçektir"(28). Yapı kavramı, parçası oldukları toplumların toplumsal ilişkilerini incelemek ve karşılaştırmak için bir yöntemdir. Onun amacı doğa bilimleri
modelinde bir toplum bilimi, toplumun doğal bilimini kurmaktır. Böylece bütün zamanlara ve bütün toplumlara uygulanabilecek yasalar bulmak müm·
kün ol.ur(29).
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Belki bu noktada işlevciliğin üç ana önermesini belirtmek gerekiyor.
Robert K.Merton'ın sözleriyle, bu önermelerin birincisi, "standartlaşmış
toplumsal faaliyetler ya da kültür nesneleri, toplumsal ya da kültürel sistemin tümü için işlevsel olduğunu söyler; ikinci olarak, bütün bu toplumsal
ve kültürel nesneler toplumbilimsel işlevlere sahiptirler; ve üçüncü olarak,
bütün bu nesneler sonuç olarak vazgeçilmez bir niteliğe sahiptirler"(30).
Bu önermelerden birinci toplumun işlevsel birliğiyle, ikincisi işlevciliğin evrenselliğiyle, üçüncüsü ise işlevlerin vazgeçilmezliğiyle ilgilidir(31).
Radcliffe-Brown'ın evrensel yasalar bulma isteği onun yapısalcı yön. teminin olduğu kadar işlevciliğinin de bir yansımısıdır. Ne vark ki onun yapıdan anladığı genellikle bireylerin incelenmesidir; bireylerin inançları, davranışları toplumsal yapının temelidir(32):
" ... Toplumsal yapının birimleri kişilerdir, kişi ise toplumsal yapıda yer
tutan bir insan olarak düsünülmel idir."
Radcliffe-Brown'ın ya'pısalcılık anlayışı çok eleştirilmiştir. Özellikle Edmund Leach'in, antropolojinin amacının karşılaştırmalar_ yapmaktan çok genellemelere gitmek olduğunu söyleyen eleştirisi çok ünlüdür. Ama asıl eleş
tiri Levi-Strauss'tan gelir. Bu eleştiri yapı kavramı üzerindeki uyuşmazlık
larından kaynaklanır. En basit biçimiyle biri yapıların toplumsal sistemle
olan ilişkilerini ele alıp toplumsal sistemi öne çıkarırken_, öteki yapıları öne
alarak bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler.
·
Radcliffe-Brown yukarıda da değindiğimiz gibi kültür sözcüğüne karşı
olmakla birlikte kültürden ne anladığım açıkça belirtmişti. Ona göre kültür:
1- Toplumsal sistem içinde insanların tümüne uyan bir dizi kural,
2- Bu kurallara bağlı olan ortak simgeler ve ortak anlamlar(33),
3- Bazı ortak duygu dizileri ve bazı ortak düşünme biçimlerini kapsar(34).
Toplumsal yapı ise, "kalıcı toplumsal gruplar ve farklılaşmış toplumsal sınıflar rollerden kurulu bir sistemdir"(35).
Bu toplumsal yapıdaki dinamik öge de kuşkusuz işlevdir. Kurumlar toplumsal sistemin işlev gören parçalarıdır. Bunlar toplumsal sistemi denge
durumunda tutarlar. Bu öyle bir toplumsal sistemdir ki orada her şey denge içindedir. Çatışma yoktur, her yere ve her şeye büyük bir uyum egemendir. Eğer denge bozulursa (bu genillikle sistem dışı bir nedenden kaynaklanır), sistemi oluşturan parçalar harekete geçerek dengeyi yeniden sağ
larlar.
Yapısal işlevci okul sistem içi değişmeyi genelde kabul etmediği için
değişmeyi, kaynağı dışarda bazı etkilere bağlar. Bu konu üzerinde de fazlaca durmaz, çünkü değişmeyi açıklama gibi bir amacı yoktur. Belki de tarihselci okullara olan karş!tlığı buradan kaynaklanır.
Bu okul tarihselciliğe karşı olduğu gibi toplumsal sistemin açıklanma
sında psikolojik olgulara da karşı çıkar. Radcliffe-Brown bu konuda şöyle
kon us ur:
,;İki kişi aras:ndaki ilişki benim tanımım·a göre psikolojik ilişki değildir.
Psikolojik ilişkiler düşüncelerin ve aklın içinde vardır, telepatiyi kabul etmediğimiz sürece"(36).
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Radcliffe-Brown bu sözleriyle D_urkheim'ın izleyicisi olduğunu bir kez
daha kanıtlamış oluyor. Durkheim de bir toplumsal olgunun ancak bir baş
ka toplumsal olguyla açıklanabileceğini söylerken psikolojik açıklamaların
toplumsal olguları anlamada yanlışlıklara neden olacağını belirtiyordu.
Oysa Malinowski sosyoloji okulunun (Radcliffe-Brown'ı da içine katarak) ilkel insanın toplumsal dayanışmasını abarttığını ve bireyi ihmal ettiği
ni söyler(37). Malinowski, Radcliffe-Brown'dan çokça yararlanmasına karşın ondan çok ötelere gitmiştir. Malinowski için önemli olan insan gereksinimleridir. Kültür bu gereksinimlerin karş_ılanmasında bir araçtır. Malinowski
bu gereksinimlerin grup değil birey gereksinimleri olduğunu vurgulamış
tır. İşte bu noktada onunla yapısal işlevciler ~rasındaki kopma başlamıştır.
Bu nedenle kendi okuluna psikolojik ya da saf işlevcilik demiştir(38).
Herhangi bir kültür teorisi diye yazar Malinowski, iki belite dayanmak
zorundadır:

1- Her kültür insanın biyolojik gereksinimlerini karşılamak zorundadır.
2- Her kültürel başarı, dolaylı ya da dolaysız bedensel bir gereksinimin gideı:ilmesi ile ilgili, insan psikolojisinin araçsal bir .gelişimidir. Buna
uygun olarak ekonomik, hukuksal, eğitsel, sihirsel ve dinsel, çeşitli kültürel faaliyetler biyolojik gereksinmeler ile. bağlantılıdır(39).
Malinowski'nin işlevciliği psiko~biyoloik bir kuramdır ve büyük ölçüde ·
gereksinimlere indirgenmiştir. Bu yönüyle Radcliffe-Brown'a bütünüyle ters
düşer. Onun aşağıdaki sözleri Radcliffe-Brown'ı eleştirirken, bir yandan da
kendi kuramının özelliklerini sergiler(40):
"Prof. Radcliffe-Brown, görebildiğim kadarıyla, Fransız sosyoloji okulunun görüşlerini geliştirmekte ve der!nleştirmekte. Böylece kişiyi ihmal ve
biyolojiyi gözardı etmek zorundadır ... işlevcilik diğer toplum bilimsel kuramlardan daha kesin bir biçimde ayrılır. Bu onun kişiyi kavrayışı ve tanımlayı
şında yatar.' İşlevci, incelemesine zihinsel sürecin salt duygusal yönünü
değil akıl yönünü de katar. Fakat ayrıca insanın tam bir biyolojik gerçek
olarak kültür incelemelerimize sokulması gerektiğinde ısrar eder. Bedensel gereksinmeler ve çevresel etkiler ve onlarla olan kültürel ilişkiler yan
yana incelenmelidir."
Radclif!e-Brown'ın yanıtı da kuşkusuz şu biçimde olacaktır(41 ):
"İşlevin birleştirdiği yapı ve süreçlere dayalı bir toplum kuramının
(yapısal-işlevsel) bireylerin biyolojik gereksinmelerini karşılamaya yönelik
bir kültür kuramıyla (Malinowski'nin işlevciliği) hiçbir ortak yanı yoktur."
Aralarındaki bütün farklılıklara rağmen bu iki düşünürü, bu iki bilim adamını birleştiren nokta, işlevsel çözümlemenin özünü, toplumsal ya da kültürel nesnelerin, parçaların toplum içinde oynadıkları görevin incelenmesi
olarak görmelerinde yatar(42). Ayrıca işlevci çözümlemeyi benimsemiş bütün araştırmacıları birleştiren bir başka nokta, toplumsal ya da kültürel sistemin nasıl örgütlendiği, nasıl davrandığı incelenirken, zaman, tarih ve evrim gibi boyutların bütünüyle bir yana atılmasıdır. İşlevciler, sistemi oluştu~
ran teknolojik, toplumsal ve ideolojik bileşken parçalarla ve bunların birbirleriyle olan yapısal ve işlevsel ilişkileriyle ilgilenirler. Bur.adaki bakış açı
sı zamansızdır, ya da en azından eşzamanlıdır(43).
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İşlevciliğe yapılan eleştirilerin bir bölümü onun bu son özelliğiyle ilişkili olarak değişmeyi açıklayamamasına yöneliktir. Bazıları ise işlevciliği teleolojik olması nedeniyle eleştirmişlerdir. Örneklersek, din . vardır çünkü iş
levseldir. İşlevseldir çünkü vardır. En iyi haliyle bile bu bir açıklama değil
. bir betimlemedir ve test edilmesi olanaksızdır. Bir başka eleştiri de işlevci
liğin, toplumdaki farklılıkları ve çatışmaları gözardı ederek uyumu ve birliği
öne çıkarmasıyla ilgilidir.
Bütün bu eleştirilere karşın işlevcilik 1960'1arın ortalarına dek en çok
kullanılan sosyoloji ve antropoloji yaklaşımı olmuştur.

.

E-

Yapısalcıhk

"
Yukarılarda

Levi-Strauss'tan söz ederken onun kendisini üstyapısalcı
bir üstyapı kurumu olarak alıp
sosyal düşüncesi içinde önemli
bir yer tutar. Yapısalcılık bir okul, bir kuram ve bir yöntem olarak neredeyse onun adıyla birlikte· anılır. Gerçekten de Fransız yapısalcılığının öncüsüdür o. Bir antropolog olarak dünyaya bakması onun yalnızca bu biçimde düşünülmesini gerektirmemelidir, çünkü Levi-Strauss yalnızca antropolojiyi değil, getirdiği yöntem ve çözümlemeleriyle sosyal düşüncenin her
nitelendirdiğini söylemiştik. Kültürü
açıklamaya çalışan Levi-Strauss son dönem

olarak

alanını etkilemiştir.

Tarihsel olarak Levi-Strauss, Durkheim, Mauss ve Radcliffe-Brown ile

aynı geleneğin içinde yer almasına karşın, o bu geleneği Durkheim ve
Radcliffe-Brown'ın en çok nefret ettikleri alana taşırmıştır. Bu alan psikolo-

jidir. Bu açıdan bakıldığında Levi".'Strauss'un maddeci değil_idealist çizgiye oturtulması gerekir. Üç ustasından biri olduğunu belirttiği ve kültür kuramını tamamlama amacında olduğu Marx'a yakınlığı idealist olduğu savıyla(44) nasıl bağdaşabilir? Levi-Strauss'un beslendiği birbirinden farklı
birçok kaynaktan söz edilebilir aslında. Bir yandan Marx, bir yandan Freud ve psikanaliz yöntemi bir yandan da yapısalcı dilbilim. Marx'a olan ilgisi büyük ölçüde yöntembilimsel bir ilgidir. Levi-Strauss da Marx gibi, 'yapı'
.söz konusu olduğunda bundan, gözlenebilir olgunun ardında yatan, onu
meydana getiren belirli ilkeleri yalıtıp elde etmeye yarayan temel kuramsal kavramı anlıyordu(45). Dolayısıyla buradaki yapı gözlenebilen toplumsal ilişkilere değil, gerçeğin çok daha soyut bir alanına tekabül eder. Yapı
yı gözlenebilen toplumsal ilişkileri anlamakla kullanan Radcliffe-Brown yapıyı bir organizma gibi görürken, Levi-Strauss için yapı daha çok bir simge, bir işarettir. Bu nedenle Durkheim-Radcliffe-Brown çizgisinde toplumun
eklemlenmesi organizmanınkine benzetilirken, Levi-Strauss çizgisi, kültürün eklemlenmesi dilinki gibidir der(46). Çünkü Levi-Strauss için insan temel olarak, anlamlandıran yaratıktır; bu nedenle de antropolojinin amacı
nın, insanların nesneleri anlamlandırma süreçlerinin incelenmesi olmalı
dır(47). Yine bu nedenle o, antropolojinin göstergebilimin bir dalı olduğu
nu ileri sürmüştür, çünkü amacı işaretleri ve işaret sistemlerini incelemektir(48) ..
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Psikoloji ve Freud ile olan ilişkisi ise Freud'un geliştirdiği bilinçaltı kavramıyla ilgilidir. Levi-Strauss'a göre toplumsal aktörlerden oluşan, toplumun bilinçli modelleri çoğunlukla, asıl toplumsal ilişkileri gözden gizler, maskeler. Yani Durkheim'daki ortak ya da kollektif bilinç (ki bunu, bir toplumdaki insanların ortçıklaşa paylaştıkları inanç ve duygular olarak tanımlıyor
du, De la division du traail social adlı çalışmasında), Levi-Strauss'ta kollektif bilinçaltına dönüşmüştür. Bu da onu, -Durkheim'dan çok öğrencisi olduğu Marcel Mauss'a yaklaştırır.
Mauss, Durkheim'ın kollektif bilincinden (bu Durheim 'ın kültürünü tanımlayışı olarak da kabul edilebilir) yola çıkmakla birlikte buna psikolojik
boyutu da katmıştı. Ünlü yapıtı Ess~i sur le don (Hediyef da, hediye vermenin evrenselliği üzerinde dururken bunun insanın temel bir 'yapı'sı olduğunu düŞünmüştür. Her türlü hediye alış verişini tek bir basit biçime indirgeyerek bunu karşılıklılık (reciprocite) ilkesine bağlamıştı. Bu sosyolojik
olduğu kadar psikolojik bir ilkeydi de. Mauss her tür toplumsal dayanışma
nın hediyeye bağlı karşılıklılık üzerine kurulu olduğunu düşünüyordu(49).
Levi-Strauss ilk önemli yapıtı olan Les structures elementaires de
la parente'de, Mauss'un karşılıklılık ilkesinden yola çıkarak bunu genişle
tiyor ve değiş tokuşu yapılan bir başka şeyden, kadından, söz açarak insest yasağının basit bir kadın değişiminden kaynaklandığını söylüyordu(SO). ·
Karşılıklılık ilkesinden yalnızca sosyolojik sonuçlar değil, psikolojik sonuçlar da çıkıyordu. Mauss'taki 'temel yapı', Levi-Strauss'ta 'temel psikolojik
gereksinme'ye dönüşmüştü. Mauss'ta evrensel olan ilke, Levi-Strauss'ta
da 'zihnin temel yapıları' olarak evrenselleşiyordu. Levi-Strauss'a göre 'ben'
ve 'öteki' arasındaki farklılık insanda bir ikilik yaratıyordu, bu nedenle karşılıklılık bir tür psikolojik güven arayışından kaynaklanıyordu. Biraz aşağı
da da değineceğimiz gibi bu ikilik, insanın her şeyi çiftli karşıtlıklar (binary
oppositions) halinde kategorileştirmesine neden olmaktadır. Bu LeviStrauss'un yönteminin belkemiğini oluşturan kavramdır. Kültürden, mitolojileri açıklamasına kadar, çiftli karşıtlıklar onun kuramında baş köşeyi alır.
Demek ki Levi-Strauss'taki zihnin temel yapıları ile Freud'un bilinçaltı
kavramı arasında bir ilişkr olduğu açıktır. Buna benzer bir ilişki yapısalcı
dilbilim ile de vardır. Yapısalcı dilbilim, bilinçli dilbilimsel olaylarla ilgilenmekten çok dilin bilinçaltı yapısını incelemeye yöneliktir. Dilin bu bilinçaltı
yapısının bütün sistemi etkilediği görüşündedir ve dilin evrensel yasalarını
bulmaya çalışır. Yapısalcılık da genel olarak, kurumların, örgütlenmelerin
iceriklerini incelemekten cok bunların ardındaki ilkeleri bulma ve inceleme
eğilimindedir. Örneğin zihnin düşler ve mitoslarda dile getirilen asıl içeriği
yerine, zihnin altındaki yapıları inceler. Bu bağlamda, Noam Chomsky'nin,
"insanın zihinsel kapasitesinin yapısını incelemek(51 )" olan evrensel dilbilgisinin, Levi-Strauss'un yapısalcılığı ile aynı paradigma içinde düşünül
mesi gerekir.
Levi-Strauss'a göre toplum birbirleriyle iletişimde bulunan bireylerden
oluşur. "Her topllJmda, iletişim üç farklı düzeyde gerçekleşir: Kadınların
iletişimi, malların ve hizmetlerin iletişimi, mesajların iletişimi. Böylelikle, akrabalık incelemeleri, iktisat ve dilbilim benzer sorunlara farklı stra~ejik dü-
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zeylerde eğilirler eğilirler ve aslında aynı alanla ilgilidirler ... (52)." Bu alan. da iletişimdir.
Toplumsal hayatın mantığını biçimlendiren gizli, bilinçaltı kategoriler
de, Levi-Strauss'un göstergebilim benzeri bilmeninin ilgi _konusu olmuş
tur.
Buraya kadar Levi-Strauss'un Marx'ı, psikolojiyi ve dilbilimi hangi bağ
lamlarda ve ne biçimde bir araya getirmeye çalıştığını anlatmaya çalıştık.
· Bunu yaparken onun kültürden ve yapıdan ne anladığı da kendiliğinden
ortaya çıkmış oldu.
Levi-Strauss'un, insan davranışlarını belirleyen, zihnin evrensel yapı
larından söz ettiğini de belirttik. Bu temel yapılardan en önemlisi zihnin çitfli
. •
karşıtlıklarla işlemeye yatkın olmasıydı. Bl:J her şeyi ikiye bölme, iki kategoriye ayırma eğilimidir ve kökü yine sözünü ettiğimiz 'ben' ve 1öteki' arasındaki ikiliğe dayanır. Yine dilbilimde n, Jacobson 'dan aldığı (sesli, sessiz
harfler; ince, kalın sesliler, vs.) çiftli karşıtlıkları kültüre uyarlar. Bu karşıt
lıklardan bazıları şunlardır (53):
· 1- Sol el, sağ el, İki el de el olarak aynıdır. Oysa sağ ve sol olarak karşıttırlar. Aynı zamanda dil farklı olmaksızın, yani bütün dillerde sol acemiliğin, kötü olanın temsilcisiyken, sağ doğruluğun ve iyiliğin temsilcisidir.
2- Çiğ, pişmiş. İnsan yemeğini pişmiş yer, yemek için ateş kullanma
gerçek insanı (beni, bizi), hayvandan (öteki) ayırdeder. Bu aynı zamanda
Kültür/Doğa karşıtlığını dile getirir Levi-Strauss Çiğ/Pişmiş karşıtlığını Doğa/Kültür karşıtlığı ile birlikte düşünür. Bu aynı zamanda Normal/Dönüş. müş karşıtlığıdır. Doğada olan normaldir, yemek söz konusu ise çiğdir. Piş
miş yemek dönüştürülmüştür ve kültürün bir parçasıdır. Benzer biçimde
Kül/Bal çifti karşıttır. İlkel insan için bal, içinde her şeyi içeren tamlıktır, oysa külün içinde hiçbir şey kalmamıştır, hiçliği temsil eder ve tabudur(54).
3- lJzamsal karşıtlık, Yeryüzü/Gökyüzü, Toprak/Toprakaltı, Suyun bu
yakası/Oteki yaka, Kuru/Yaş, Kent/Çöl, Bunlar insanın dışındaki dünyaya
ilişkin olmalarına rağmen Biz/Öteki karşıtlığı biçiminde dÜyularırriıza seslenirler. Temel olan Kültür/Doğa karşıtlığıdır; bu aynı zamanda Yaşam/Ölüm,
Bu dünya/Öte dünya, İnsan/Tanrı metaforlarına da yol açar.
Toplumsal hayatın mantığını biçimlendiren gizli, bilinçaltı kategoriler
bunlardır işte. Bu bilinçaltı kategorilerin evrenselliği, genel işlerliği bütün
çağlardaki. bütün insanlık, eğitilmiş ya da eğitilmemiş bütün insanlar için
geçerlidir. ilkel insan da her şeyi X ve X olmayan biçiminde böler, sınıflandırır(55).
.
· Levi-Strauss, ilkel insanın incelenmesinin bizim geçmişimiz ve geliş
memiz hakkında bilgi vereceğini düşünür. Bu yönüyle evrimcilerin karşı
laştırmalı yöntemiyle uygunluk içindedir. Ne var ki yapısalcılığın çift!i karşıtlıklarının evrensel oluşu, ilkel ve çağdaş insanın düşünme ve sınıflama
biçimleri arasında bir fark gözetmemesi, bu okulu evrimcilerin ırkçı görüş
lerinin tam ters noktasına oturtur. Çünkü zihinsel gelişme evrelerini kabul
etmez. İlkel insan da çağdaş insan kadar karmaşık bir biçimde düşünebil
mektedir. Levi-Strauss'un antropolojiyi ırkçılıktan arındırması belki de sos.yal bilimleri yaptığı en önemli katkıdır ..
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Bununla birlikte ona yapııan eleştiriler onun psikolojiyi mutlaklaştırdı
ini
ğı; kendi kodlamasını kendisinin yaptığı, bu nedenle de onun teknikler
olkuşkulu
nın
ulaşması
a
sonuçlar
aynı
cının
kullanan bir başka araştırma
verecek
sonuçları
istediği
yani
ı,
davrandığ
seçmeci
seçerken
duğu; örnek
: örnekleri seçtiği; onu~ Kant-Hegel çizgisinde bir idealist olduğu; çiftli karta- ·
şıtlıkları ve zihnin evrensel yapısını mutlaklaştırması nedeniyle insanlık
kotarihten
insanı
de
rihinde gelişme evrelerinin olamayacağı, böylelikle
ar bipardığı, insanın yaratıcılığını yok saydığı; asıl kendisinin çiftli karşıtlıkl
bağım
aşırı
ra
üstyapıla
i;
belirlediğ
i
yöntemin
n
çiminde düşünüyor olmasını
önermelerin,
sızlık tanıması nedeniyle ilkel toplumla rla ilgili olarak yaptığı
anti
Marx'ın üstyapı kuramını tamamlamak bir yana, bütünüyle anti markist,
materyali~t olduğu biçiminde özetlenebilir(56).
F- Sonuç

Bu kısa yazının sınırları içinde sosyolojinin, sosyal bilim okullarının kültüre, kültürel sisteme nasıl baktıklarını, bu bakışın ardındaki yöntembilimsel tavırların ne olduğunu açmaya çalıştık. Her okulun olumlu ve eksik yanbir kuram .
larını sergilemeye özen gösterdik. Doğal olarak, kusursuz, tam
r.
boşunadı
da
aramak
r
yöntemle
kusursuz
gibi,
olmadığı
bulmak mümkün
Ne var ki ~raştırmacı belirli bir yöntemle yola çıkar. Önemli olan o yönteme sadık kalarak çalışma yapmaktır. Araştırmacının evrimci mi, işlevci mi,
tarihselci, ya da yapısalcı mı olarak .inceleme yapacağı onun amacına ya
da eğilimine bağlıdır. Leslie A. White'ın sözleriyle, "hepsi eşit ölçüde geçerli araştırma ve yorumlama yollarıdır(57)."
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