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ÖNSÖZ
Gündelik hayatının bütün alanlarında karşılaşılan kültür, karmaşık bir anlam yumağına
sahiptir. Hemen hemen tüm sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan kültür, çok çeşitli
tanımlar, kabuller ve tartışmalara imkân vermektedir. Her bir disiplin kendi alanından hareketle kültüre yaklaşmakta, onu tanımlamaya, onun alanını belirlemeye çalışmaktadır. Başta
Antropoloji, Sosyoloji ve Felsefe olmak üzere birçok disiplin kültür kavramının içeriğine eklemeler yapmakta ve böylece kavrama ilişkin belirlemeler, tanımlar sürekli artmaktadır. Bu
durum kültür kavramının zengin çağrışımlarla donanmasına neden olduğu gibi git gide bir
karmaşaya da yol açabilmektedir. Önemli olan bir tariften çok kavramın anlam haritasını
çıkarmaktadır. Bu bakımdan yapılması gereken şey, kültürün ne olduğunu tanıtmak, kavramın
değişik anlamlarından hareketle onun kapsamını, sınırlarını ve kapasitesini açığa çıkarmaktır.
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1. KÜLTÜR NEDİR?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür nedir?
2. Bütüncül ve parçalı kültür tanımları.
3. Kültür-insan ilişkileri.
4. Kültürün önemi.
5. Kültürün gündelik hayatla ilişkisi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür nedir?
2. Kültürün temel işlevleri nelerdir?
3. Kültür insan için neden önemlidir?
4. Kültür insana nasıl bir hayat tarzı sunar, insan kültürü nasıl değerlendirir?
5. Kültür eleştirisi yapılabilir mi?

Anahtar Kavramlar


Kültür



Anlam



Kültür atmosferi



Kültürün değeri



Kültürel hayat

Kültürü Tanımlamak
Gündelik hayatının bütün alanlarında karşılaşılan kültür, karmaşık bir anlam yumağına
sahiptir. Hemen hemen tüm sosyal bilimlerde ve diğer alanlarda yaygın bir şekilde kullanılan
kültür, çok çeşitli tanımlar, kabuller ve tartışmalara imkân vermektedir. Her bir disiplin kendi
alanından hareketle kültüre yaklaşmakta, onu tanımlamaya, onun alanını belirlemeye
çalışmaktadır. Başta Antropoloji, Sosyoloji ve Felsefe olmak üzere birçok disiplin kültür kavramının içeriğine eklemeler yapmakta ve böylece kavrama ilişkin belirlemeler, tanımlar sürekli artmakta ve değişmektedir. Bu durum kültür kavramının zengin çağrışımlarla donanmasına neden olduğu gibi git gide bir karmaşaya dönüşmesine de yol açabilmektedir. Kavramın
tarihsel serüveni böylesi bir eklemeyi gerekli kılıyor da olabilir; süreç hayatın yeniden
yorumlanmasını doğurduğu gibi kavramların da yeniden ele alınmasını, yenilenmesini, kimi
eklemeler ve çıkarmalarla yeni boyutlar kazanmasını gerekli kılabilmektedir. Ancak kültür
kavramına yeni bir eklemeye ihtiyaç var mıdır? Yoksa önemli olan, kavramın anlam haritasını
çıkarmaya dönük adımlar atmak mıdır? Bu bakımdan yapılması gereken şey, kültürün ne
olduğunu tanıtmak, kavramın değişik anlamlarından hareketle onun kapsamını, sınırlarını ve
kapasitesini açığa çıkarmaktır.
Kültür, Türkçe’de yaygın bir kullanıma sahiptir. Kültür karşılığında bir süre ‘ekin’
kelimesi kullanılmıştır. Ancak günümüzde kültür kelimesi yeğlenmektedir. Aynı şekilde
Ziya Gökalp’in kültür karşılığında ‘hars’ kelimesini tercih ettiği bilinmektedir. Köken
itibariyle Arapça bir sözcük olan ‘hars’, ‘harese’ kökünden türemiştir. Harese ile kültür
kelimesinin Latince kökeni olan colere arasında anlam bakımından benzerlikler
bulunmaktadır. Harese, toprağı ekip sürmek, tohum ekmek, ziraatla uğraşmak, toplamak,
çalışmak, biriktirmek, araştırma yapmak anlamlarına gelmektedir. Kültür kelimesinin
karşılığında kullanılan bir başka Arapça kelime ‘sekafetü’ ise aynı hedefe yönelmek,
bulmak, düzeltmek, anlamak, kavramak, idrak etmek anlamlarına gelmektedir. Kültür bu
bakımdan beceri, maharet, eğitim, kavramak demektir. Farsça’da ise kültür kelimesi
‘ferheng’ kelimesinin karşılığında kullanılmaktadır. Tıpkı Arapça’da olduğu gibi Farsça’da
da kültür hüner, maharet, bilgi, akıl, edep anlamlarına gelmektedir. Görüldüğü gibi kültür,
ortak özelliklere sahip bir kavram olarak farklı dillerde kullanılmaktadır. Hemen hepsinde
insan eylemine, insanın çalışmasına, biriktirmesine, üretmesine, icra etmesine dönük bir
tanımlama görülmektedir.
Raymond Williams’a göre (2005: 109) İngiliz dilinin en karmaşık birkaç sözcüğünden biri olan kültür, bir dizi anlamı içeren colereden türemiştir. İkamet etmek, yetiştirmek,
korumak anlamlarına gelen kavram, zamanla bir sürecin adı olmuş ve insan gelişimi sürecini içine alacak şekilde genişletilmiştir. Geçirmiş olduğu dönüşümle birlikte kavram üç
geniş kullanım kategorisine sahip olmuştur: (i) zihinsel, manevi ve estetik gelişime ilişkin
genel bir süreci anlatan bağımsız ve soyut ad; (ii) gerek bir halkın, dönemin, grubun gerekse genel olarak insanlığın belli bir yaşama biçiminin anlatan bağımsız ad; (iii) entelektüel
ve özellikle sanatsal etkinliğin ürünleri ve uygulamalarını anlatan bağımsız ve soyut ad.
Kültür kelimesinin kökeninde yer alan bir başka kelime olan cultura/cultus da
incelenmeye değerdir. “Cultus yahut cultura, toprağın sürülüp işletilmesi, ürün vermeye

hazır hâle getirilmesi demektir. Anlam genişlemesiyle cultura, toplum varlığı olarak
kişinin, toplumsal yoldan kendisi ile toplum çevresinin öğrenip anlaması, doğal ortamını
da işleyip yaşanabilir duruma sokması biçiminde anlaşılmıştır” (Duralı, 2000: 33). Kültür
kavramının tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümler sonucunda kazandığı anlamsal boyutları
tartışan Smith (2005: 16), belli temalar etrafında kültürün şekillendiğini ifade etmektedir:
kültür, maddi, teknolojik ve sosyal yapısal olana karşı olma eğilimindedir ve ideal olanın,
ruhani olanın ve maddi olmayanın gerçekliği olarak görülür. Bu yönüyle özerk bir alana
işaret eden kültür, kendi başına bir değer olarak ortaya çıkar.
Bozkurt Güvenç (1984: 98), kültür kavramını dört farklı anlam grubu içinde
kullanmaktadır. (i) Bilim alanında kullanılan kültür: uygarlık; (ii) Beşeri alanda kullanılan
kültür: eğitim; (iii) Estetik anlamında kullanılan kültür: güzel sanatlar; (iv) Maddi
(teknolojik) ve biyolojik alanda kullanılan kültür: üretim, tarım, ekin, çoğaltma, yetiştirme.
Kültür kavramının tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümleri ve aldığı farklı tanımları dikkatli
bir şekilde tasnif eden Smith (2005: 16), kültürün belli temalar etrafında yoğunlaştığını ifade etmektedir:” (i) Kültür, maddi, teknolojik ve sosyal yapısal olana karşı olma eğilimindedir; (ii) Kültür, ideal olanın, ruhani olanın ve maddi olmayanın gerçekliği olarak görülür.
İnanışların, değerlerin, sembollerin, işaretlerin ve söylemlerin biçimlenmiş bir alanı olarak
kavranır; (iii) Kültürün özerkliğine önem verilir. Bu, kültürün, altta yatan ekonomik
güçlerin, güç dağılımlarının ya da toplumsal yapısal ihtiyaçların basit bir yansıması olarak
açıklanamayacağı gerçeğidir; (iv) Çabalar değer-tarafsızlığını sürdürmek içindir. Kültür
incelemesi Güzel Sanatlar ile sınırlanmaz, aksine toplumsal yaşamın tüm yönlerine ve
düzeylerine yayılmış olarak kavranır. Kültürel üstünlük ya da aşağılık fikirleri çağdaş
akademik çalışmada hemen hemen hiç yer almaz.”
Benzer şekilde Mümtaz Turhan (1987: 34), “Kültür nedir? Bugün herkesi tatmin
eder şekilde bu suale cevap vermek güçtür. Nitekim kültürle ilgili sahalarda çalışan ilim
adamlarından hemen hepsinin onu yeniden tarif etme teşebbüsü de bunu göstermektedir.
Bununla beraber şimdiye kadar ortay atılan bütün tarifler gözden geçirildiği takdirde
hepsinde müşterek olanı ve kültürden ne kastedildiğini anlamak kolaydır” diyerek kültürün
yaygın kullanımına, zaman içindeki değişik tarifler almasına işaret etmektedir. Kültürün
tanımlanmasında tek bir tariften ziyade ‘anlam grupları’na dikkat çeken E. Sapir kültürün
üç manada yahut üç mana grubunda kullanıldığına dikkat çekmektedir (Turhan, 1987: 3436). (i) ilk gruba göre kültür ‘insanın hayatında ictimai yoldan tevarüs ettiği maddi ve
manevi her unsuru ihtiva eder. Bu manada kullanılan kültür, insan mefhumuyla hemen
hemen aynı şeyi ifade etmektedir.’ (ii) Kavramın ikinci kullanılışı ‘kişisel incelik ve ideal’i
içermektedir. Böylesi kültür bilgi, görgü, tecrübe, gelenek, tavır, eda, tutum, yaşam tarzı
anlamına gelmektedir. ‘Kültürlü insan’ şeklinde muayyen bir tipolojiye işaret etmektedir.
(iii) Kavramın bir diğer kullanımı ise daha çok insan yaşantısının ‘manevi’ boyutlarına
hasredilmesi, yani, din, sanat ve ilim alanında kullanılmasıdır. Oysa bu kullanım kültürün
içeriğine dâhil olmuş maddi faktörleri dışarıda tutmakta ve kavramı bir hayli
sınırlandırmaktadır. Sonuç itibariyle E. Sapir’e göre kültür, bir toplumun yeryüzünde
seçkin bir konuma oturmasını sağlayan genel davranışlar/alışkanlıkları, hayat telakkisini ve
medeniyetin özel tezahürlerini içermektedir.

Kültür: Parça ve Bütün
Kültür tanımlarında bütüncül ve parçalı yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Kimi
yaklaşımlar kültürü bütüncül sosyo-kültürel bir sistem olarak tanımlarken, kimi
yaklaşımlar da kültürün katmanlarına, ayrım noktalarına ve parçalı yapılarına vurgu
yaparak tanımlamaktadır.
Bütüncül kavrayış, kültür tanımlarında dikkat çeken bir alandır. “Kültür, genler
aracılığıyla aktarılmayan her şeydir” diyen ve bütüncül bir tarif geliştirmeyi deneyen E. B.
Tylor’a göre kültür “bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin toplumun bir
üyesi olarak kazandığı diğer tüm yeti ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bütün”dür (Eagleton, 2005: 46; Turhan, 1987: 36; Güvenç, 1984: 102). İnsanın yapıp etmelerinin tümüdür.
Dil, din, tarih, gelenek ve görenek; bir topluma ait maddi ve manevi tüm değerler manzumesidir kültür (Bostancı, 1995: 18). Bir toplumun nasıllığını gösteren en yalın kavramdır;
toplumun resmini aksettirmektedir. İnsani bir eylem alanı olduğundan sürekli insana göre
biçim almaktadır. “İnsanın ortaya koyduğu, içinde insanın var olduğu tüm gerçeklik demektir. Öyleyse kültür, deyimiyle insan dünyasını taşıyan, yani insan varlığını gördüğümüz her şey anlaşılabilir.
Clifford Geertz (2010: 18-19), Tylor’a biraz mesafeli durarak Clyde Kluckhohn’un
kültür tanımını beğendiğini ifade eder. Kluckhohn, kültürü şu başlıklar altında
tanımlamaktadır: (1) bir halkın yaşam biçiminin tamamı; (2) bireyin kendi grubundan elde
ettiği toplumsal kalıt; (3) bir düşünme, hissetme ve inanma yolu; (4) davranıştan bir
soyutlama; (5) antropolog açısından bir grup insanın gerçekte davranış biçimleri
konusunda bir kuram; (6) toplu hâlde öğrenme için bir depo; (7) yeniden su yüzüne çıkan
sorunlar karşısında bir ölçünleştirilmiş yönelimler seti; (8) öğrenilmiş davranış; (9)
davranışın düzgüsel düzenlenişi için bir mekanizma; (10) hem dış çevreye hem de diğer
insanlara uyum sağlamak için bir teknikler seti; (11) bir tarih çökeltisi; ayrıca, belki de
umutsuzluk sonucu, bir harita, bir elek, bir dizey olarak benzetmelere dönüş.
Kültür ayrışmayan bütünsel bir yapıya işaret etmektedir. Kültür “bir cemiyetin
sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet
içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymet ölçülerini, umumi atitüt, görüş
ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet
mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir
hayat tarzı temin eder” (Turhan, 1987: 48). Bu açıdan kültürün bütünsel bir yapı olarak
görmek, maddi ve manevi unsurlar arasındaki kopmaz ilişkiye dâhil etmek gerekmektedir.
Kültürü ayrıştıran, parçalayan, özellikle maddi kültür ve manevi kültür kalıplarına
ayıran pozitivist paradigmayaeleştirel bakan ve bütüncü paradigmanın üç boyutlu analizini
öneren Beylü Dikeçligil (2011), kavramın farklı bir şekilde tanımlanması bakımından
önemli bir ayrıntıya dikkat çekmektedir. Ona göre “kültür olgusunun analizi söz konusu
olduğunda, maddi ve manevi kültür ayırımı zihinlerimize bir dövme gibi nakşolunmuştur.
Pozitivist paradigmanın dikotomik mantığına dayanan bu ikili ayırım, ülkemizde Ziya
Gökalp’tan bu yana, tartışmasız bir biçimde mutlak veri olarak kabul edilmiştir. Oysa

Batı’da yeni bilim paradigmasının oluşumu sürecinde, giderek netleşen biçimde bu
kavrayış çoktan değişmiş bulunuyor. Değişen evren tasarımına bağlı olarak kültür, üç
boyutlu bir olgu olarak analiz edilmektedir: Zihniyet dünyasını gösteren anlam kodlarının
oluşturduğu kognitif boyut, davranışlara ilişkin yazılı ve yazısız kuralları kapsayan
davranışlar ve davranışlara ilişkin normatif boyut ve her türlü somut araçları sunan maddi
boyut. Böylece iki parçalı analiz sadece kültür olgusu ile sınırlı iken, üç boyutlu analiz ile
kültürel ve sosyal olanın ince ayırımı metodolojik olarak netleşmekte ve kültür olgusu
aşılarak sosyo-kültürel yapıya ulaşılmaktadır” (Dikeçligil, 2011: 134).
Kültürün bütünsel açıklamalarının yanında, onu belli bir gruba, yapıya, toplumsal
katmanlara indirgeme eğilimi de yok değildir. Wallerstein (1998: 121), kültürün tanımı
gereği tikelci olduğunu, bir bütünden daha küçük olan bir parçanın değerler ya da pratikler
dizisi olduğunu belirtmektedir. Kültür ister antropolojik anlamda, aynı söylem
düzlemindeki herhangi bir diğer gruba karşı duran bir grubun değerleri ve/veya pratikleri
anlamında kullanalım, ister edebi anlamda, herhangi bir grup içindeki ‘daha aşağı’ pratik
ve/veya değerlerden çok ‘daha yüksek’ pratik ve/veya değerler anlamında, yani kültür
genelde temsil olarak, sanat biçimlerinin üretimi olarak kuşatan bir anlamda kullanalım…
kültür her iki kullanımda da aynı şeyleri hissetmeyen ya da yapmayan diğerlerinin aksine,
bazı kişilerin hissettikleri ya da yaptıkları şeydir.” Elbette kültür, yani benzer kültür
kalıpları toplumun bütün gruplarını, üyelerini, katmanlarını, sınıflarını, tabakalarını
içermez; kültür bu anlamda çok yapılı, çok parçalı, çok katmanlıdır. Ne ki, bir toplumun
genel kültürü, ulusal/milli yahut dini kültürü o toplumu belli bir ortaklık zemininde, kimi
değerler etrafında toplama ve buluşturma iddiasındadır. Kültürün böyle bir iddiası da yok
değildir.
Kültürün farklı kullanımlarının, farklı anlamlarının büyük bir yekûn tuttuğu
ortamda Nermi Uygur, gene de kültür kavramına sahip çıkılması gerektiğini düşünür. “Ha
uygarlık, ha kültür –gel de birliği parçala. Alışkanlıktan, yetişimden, sezgiden türeyen bir
ince ayırım eğilimiyle deyimlerden hangisini kullansan olur. Gereksiz yere sözcüklere
takılıp kalma. Yapay ayrımlar kafa karartır. Şey-durumunun kendisine bak sen. O da:
kültür uygarlıktır, uygarlık kültürdür diyor… Ne iri sözcük şu kültür. Öylesine bolbulamaç
yüklü ki. Özellikle çağımızda. Şişinme, gösteriş, çıtkırıldımlık, kandırmaca, bireylerin
yaşamını güdükleştirme, kuşak kuşak insanı zorla gütme, soykırım, kültür adına
kolgezmekte. ‘Kendimize dönelim’, ‘kültür, bizim her şeyimiz’, ‘bizim kültürümüz bize
yeter’, ‘yabancı kültürlerden sakınalım’, ‘kültür herşeyin üstünde’ türünden kimi düpedüz
bağnaz, kimi bağnazlığa eğilimli çığlıklar sarıyor çoğu kez ortalığı. Kültür köçeklerinden,
kültür bezirganlarından geçilmiyor. Bütün bunlara bakıp ‘kültür’ sözcüğünden vazgeçmek
doğru değil. Tam tersine, bütün bunlar, ‘kültür’le dile gelen ne denli önemli bir yaşamatemeli olduğunu göstermekte. Kültür gerçekliğinin insan dünyasını varetmede oynadığı
büyük rolü; ‘kültür’ sözcüğünün ne büyük bir sorumluluk taşıdığını hiçbirzaman akıldan
çıkarmamalıyız. İster ‘kültür’, ister ‘uygarlık’ de, önemli olan ad değil, ne dersen de –
kültür, özetin özeti: insanın, kendisine yaşama gücü sağlamaya yönelik çabaları, ürünlü
ürünsüz başarıları, başarısızlıkları” (Uygur, 1998: 94).

Bunca farklı bağlamlarda, farklı tanımlara ulaşılarak kavranmaya çalışılan kültürün
oluşturduğu karmaşık yapı zaman zaman kültür eleştirisine yahut kültür tanımlarına dönük
itirazlara neden olabilmektedir. Cemil Meriç (1986: 14), kültür kavramının hayli netameli
ve hiçbir zaman berrak bir tarife kavuşamadığını belirtir. Ona göre “kültür, kaypaklığı,
müphemiyeti ve seyyaliyetiyle Avrupa’dır. Tarifi edilmeyen ve edilemeyen bir kelime.
Kâh suda, kâh karada yaşayan bir hilkat garibesi. Alman için başkadır, Fransız için başka.
Bazen içtimai hayatın kendisidir, bazen bir alışkanlıklar, bir kazanılmış hünerler
mecmuası.” Bu keşmekeşten kurtulmak için ‘umran’ kelimesini önerir: umran, hem kültürü
hem de medeniyeti içermektedir.
Bauman da (2015: 13), kültürün eleştirel bir okumasını yaparak, onun bir
sakinleştiriciye dönüştüğünü belirtir. Onan göre “kültür, bir uyarıcıdan çok bir
sakinleştiriciye; modern devrimin cephaneliğinden, koruyucu ürünler deposuna dönüştür.
Kültür stabilizatör, hemostat, cayroskop denilen dengeleyici fonksiyonların adı oldu.
Kültür bu işlevlerin arasında (kısa ömürlü, kısa sürede değişecek olan) kaldı ve
hareketsizleştirildi.”
Gerek bütüncül gerekse parçalı kültür tanımları kültürün belli bir yönünü,
özelliğini, durumunu gözler önüne sermektedir. Yapılan tanımlar eşliğinde kültürün genel
çerçevesi ortaya çıkmaktadır. Sınırları ve çerçevesi hayli kabarık ve karışık olan kültür
kavramı pek çok alana dâhil olabilmektedir. Kültür alanları ve kültür kalıpları bütün bir
hayatı kuşatacak şekilde genişlemekte ve çatallanmaktadır. Aynı zamanda birbirine dâhil
olan, birbirinin içine giren, bir kültür alanının içinde yer alan nice kültürel görünüm de
ortaya çıkmaktadır. Kültürün inanılmaz enginliği, ister istemez kültür tartışmalarını da
çoğu zaman eksensiz bırakmaktadır. Bu zorluklar kültür kavramının bu denli geniş
kullanımdan kaynaklanmaktadır.

Kültür-İnsan İlişkisi
Kültür, insani bir eylem alanıdır. İnsan etkinliğinin, insan eyleminin sonucundan
başka bir şey değildir (Bauman, 1998: 159). Kültürden söz etmek mutlak anlamda insan
eyleminden, insan faaliyetinden ve üretiminden söz etmektir. Kültür doğal olmayan, doğada hazır bir şekilde bulunmayan, sonradan üretilen, oluşturulan bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan temel özne ise insandır. “Kültür dünyası, insan damgasını taşır. insanın düşünen ve
üreten aklı, kültür dünyasının oluşumunda asıl fail olarak görülmelidir” (Köktürk, 2006:
223). Bu açıdan nerede bir insan varsa orada kültür, nerede bir kültürel yapı varsa orada insan bulunmaktadır. İnsansız kültür, kültürsüz de insanın olması mümkün değildir. “İnsanın,
yerdeki basbayağı bir taşı eline alıp kabasından da şöyle bir yonttuğu andan beri kültür
diye bir şey var. Hep var, birbakıma. İnsan için, kültürden öncesini tasarlayamıyorum.
Kültür-ötesi bir insan-zamanı yok. Bir takım nesnelerin biraraya gelmesiyle kültür olmaz.
Bir kültür-çevresinde ortaya çıkan nesne, tektek insanların biraraya geldiği, birbirini
bulduğu, birbiriyle ilişkiler kurduğu bir ortam. Kültür, nesne için değil, insan için… İnsan
kültürün hem başlangıcı, hem ortası, hem sonu”dur (Uygur, 1998: 94, 102).

İnsanı yetkin bir varlık hâline getiren kültür, aynı zamanda biricik kaynağını da belirlemiş olmaktadır.“Kültür, bir grubun üyelerine esin kaynağı olan ve onları aktifleştiren,
onlara ortak yaşam biçimi ve kolektif bir kimlik sunan ve zamanın ilerlemesiyle, sadece
istikrara değil çoğunlukla katılaşmaya da sebep olan bir gelenek oluşturan kurumsallaşmış
değerler, normlar ve anlamların bütünüdür” (Zijderveld, 2013: 47). Özdenören için kültür,
insanın yaşam çevresini, tavır ve davranışlarını belirleyen hayat tarzı, hayat anlayışı ve o
hayat anlayışına göre yaşama dizgesidir (1986: 140). İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi için
gene insanın icat ettiği bir takım araçlar, bir yaşama tarzı, insanların tavır ve
davranışlarının bütünüdür (Özdenören, 1997: 80).Kültürün, farklı boyutlar, bileşenler,
faktörler ve yapılar içinde var olduğunu ifade eden Jasper’e göre (2002: 20) “kültür,
inançlar ve ritüeller gibi birbirinden farklı ve ölçülebilir öğelerden oluşur; aynı zamanda
bütün eylemlerin içinden geçtiği bir süzgeçtir.”
Kültür, doğanın insanlaştırılma biçimi, bu insanlaştırmaya özgü süreç ve verimdir.
Kültür, insanın kendini kendi evinde duymasını sağlayacak bir dünya ortaya koymasıdır.
Buna göre kültür, böylesi bir dünyanın anlam varlığına ilişkin tüm düşünülebilirlikleri içerir: insan varoluşunun nasıl ve ne olduğudur kültür. insanın nasıl düşündüğü, duyduğu,
yaptığı, istediği; insanın kendisine nasıl baktığı, özünü nasıl gördüğü; değerlerini, ülkülerini, isteklerini nasıl düzenlediği, bütün bunlar hep kültürün ögeleridir. insanın ne tür bir yaşama biçemi, ne tür bir varolma programı, ne tür bir eylem kalıbı benimsediği kültürdür
hep. Teknik, ekonomi, estetik, bilim, devlet, yöntem – insanın meydana getirdiği her şey
kültüre girer. Örgütler, dernekler, kurumlar, okullar, tüm kendilerine ilişkin şeylerle birlikte kültürden sayılırlar. insanlar arasındaki her çeşit karşılıklı etkileşmelere, her türlü yapıp
yaratma alışkanlıklarına, bütün manevi ve maddesel yapıt ve ürünlere kültür denir” (Uygur, 1996: 17). Kültür eğer insanın varolma düzlemi ise, o hâlde bütünüyle insanın yaşam
şartlarını oluşturan, belirleyen bir yapıdır. Mardin’in deyimiyle (1992: 106), kültür “bir
toplumun mevcut örüntüsünü devam ettirmeye yarayan, kısmen esnek fakat normal olarak
nisbeten yavaş değişen simgeler sistemidir.”
Kültür insan yaşamının tüm ayrıntılarına ve alanlarına odaklanır; insan yaşamının
bütün özelliklerini içermek, kuşatmak, izah etmek gibi bir özelliğe sahiptir. “Kültür,
toplumun aktardığı ya da dolayımlandırdığı insan yaşamının bütün öğelerini ister maddi
olsun ister manevi bir araya getirir: Terim alet ya da makine teknikleri kadar, konut
türlerini, sanatları ve gelenekleri, inançları, evlilik kurallarını, alışverişleri, politik yapıları,
özellikle de dili kapsar. Aynı şekilde en temel biyolojik işlevler, beslenme, dinlenme,
üreme gibi faaliyetlerle ilgili olanlar, insanda, her durumda kültürel bir görünüme bürünür.
Jestler, tutumlar ve duygusal tavırlar dâhil… Dolayısıyla bütün insan gruplarını bir kültürü
vardır, bunun her bir öğesi bir kurum oluşturur ve bu kültür insanın insanla ve insan
çevreyle bütün ilişkilerine uygulanır, kalıcı bir etkileşim modeli içinde somutlaşır. Bu
kurumların özelliği, kuşaktan kuşağa aktarımlarının biyolojik kalıtımla değil; toplumsal
kalıtım ve gelenek yoluyla gerçekleşmesidir. Dolayısıyla kültürel olmayan, toplumsal
çevrenin damgasını taşımayan ve imal edilmiş olmayan insan davranışı yoktur” (Bourse,
2009: 46).

Kültür, insan eyleminin gerçekleşme alanıdır aynı zamanda. İnsan eyleminin
şartlarını hazırlayan, onun ortaya çıkmasına imkân tanıyan kültür, insan ile toplumsal yapı
arasındaki bağlantıyı açıklar. “Kültür, insanlara deneyimlerini yorumlayabilecekleri bir
yapı sunduğu için, niyetler ve eylemleri biçimlendirir ve yönlendirir. Toplumsal yapılar -ve
kültür- toplumsal eylem ve etkileşimin çoğu kez ritüelleşmiş olaylar içinde kültürel olarak
dolayımlanmasıyla üretilir ve yeniden-üretilir. Bu yüzden kültür nihayetinde en karmaşık
sosyolojik dikotomi faillik ve yapı arasındaki bağlantı noktasıdır” (Kane, 2008: 195).

Kültür Atmofseri
Kültür bir atmosferdir; toplumun içinde nefes aldığı, kendini var ettiği, kendini
gösterdiği bir atmosfer. Toplumun doğal bir örtüsüdür; insanların farklında olarak yahut
olmayarak içine girdikleri bu doğal ve zorunlu örtü, onları donatır, bezer ve kendileri
olmak üzere onlara temel düsturlar sunar. Kültür bu anlamda solunan hava, giyinilen
giyecek, bakılan evrendir. Jasper’in (2002: 152) ifadesiyle ‘içine gömülü olduğumuz’
gerçekliktir. Yahut Fichter’in (1996: 133) deyişiyle ‘içine doğduğumuz, çevrelendiğimiz,
içinde daldığımız’ bir atmosfer, bir çevre, ortam ve hale.
Kültür her yerdedir, kültür bütün dünyaya dağılmıştır. Nerede insan varsa orada
kültür vardır. İnsani ortam, insan dünyasıdır. İnsanın dünyasının iç halidir, ona içkin olan
husustur kültür. Bedendeki kan gibi, toplumun içini dolaşan kılcal damardır. “Kültür, bir
toplumun ortaklaşa sahip olduğu ve üyelerine yaydığı, davranışa yansıyan, o davranışı
yaratan ve yorumlamada kullanılan görüşler, değerler ve algılardır” (Haviland vd., 2008:
103). Yani, belli bir toplumu belli kurallar ve değerler etrafında bir yerde toplayan, onları
yönlendiren, onlara davranışlar kazandıran bir mekanizmadır.
Kültürün en genelde iki alana denk geldiğini söyleyen Said’e göre (1998: 12-14) bu
alanların ilki, her şeyden önce betimleme, iletişim ve gösterim sanatları gibi, başlıca amaçlarından biri haz olan ve iktisadi, toplumsal ve siyasal alanlardan göreli bir özerklik içinde,
genellikle estetik biçimlerde var olan uygulamalardır. Entelektüel, sanatsal ve bilimsel çalışmaları, bu çalışma disiplinlerine bu grupta yer vermek mümkün. İkinci anlamda kültür
bir kimlik kaynağıdır. Buna göre kültür, zamanla ve genellikle ulusla ya da devletle birlikte
anılmaya başlar ve bu durum ‘biz’i ‘onlar’dan farklılaştırır. Bir topluma benlik aşısı yapar.
Onun kendine has yapısını oluştururken aynı zamanda başka yapılar arasındaki mesafeyi
de belirginleştirir.
Kültür atmosferi içinde yer alan, bu atmosferin gerçek bir özelliği olarak beliren
gündelik hayat kültürü, kültünün gündelik hayat içinde yayılma, konumlanma, dağılma
durumlarını içermektedir. Gündelik hayat içinde çok sayıda kültür öbeği, kültür ilişkisi
kendini göstermektedir. Hemen her durumun, hemen her şeyin kültüründen söz
edilmektedir. Bu ise kültürün zengin doğasını iyice genişletmekte ve kimi zaman
karmaşıklaştırmaktadır. Gündelik hayat, kültür öbekleri, kültür kurumları ve kültür
aktörleri ile doludur. Hemen her alanda kültürel bir kodlamaya rastlamak mümkündür.
Aile, din, siyaset, ekonomi, eğitim gibi temel kurumlarla ilgili gündelik hayat seremonileri
dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak kültürel öbeklenmeler, kültürel tasnifler

görülmektedir. Örneğin, aile kurumu içinde gündelik hayat kültürü biçimleri arasında
misafir kültürü, oturma kültürü, sohbet kültürü, ev kültürü, apartman kültürü gibi çok farklı
kültürel tavırlardan söz etmek mümkündür. Aynı durum diğer toplumsal kurumlar için de
geçerlidir. Spor alanında holiganlık, taraftarlık, stad kültürü, takım tutma, takım
formalarını giyme gibi kültürel sergilemeler, gene büyük kültür atmosferinin içine dâhil
olmaktadır.
Kültür atmosferi, gündelik hayat kültürünün başka öbeklerini ve yapılarını da içerir.
Kültür merkezi, kültür tarihi, melez kültür, yemek kültürü, okuma kültürü, trafik kültürü,
araba kültürü, giyim kültürü, televizyon kültürü, pazar kültürü, moda, tüketim kültürü,
internet kültürü, eğlence kültürü, turizm kültürügibi çok farklı alanlara dâhil olmuş ve her
biri esasında bir duruşu, yaşantıyı, oluşmuş geleneği, tavrı gösteren kültürel öbeklenmeler,
genel kültür atmosferini meydana getirmektedir. Dolayısıyla gündelik hayata dağılmış ne
kadar stil, tarz, tavır, eda, sunum var ise hepsi bu yapıda yer almaktadır. Kültür bir ‘yaşama
deseni’ (Fichter, 1996: 135) oluşturmakta, bu desende hayata dair her ayrıntı yer
bulmaktadır.
Eagleton (2005: 152), “kültür yalnızca ona uygun olarak yaşadığımız şey değildir.
Aynı zamanda büyük ölçüde uğruna yaşadığımız şeydir” diyerek kültürün içinde
olduğumuzu, adeta kültür atmosferinde nefes alıp verdiğimizi ifade etmektedir. Dolayısıyla
kültür baştan sona insani bir ortam ve atmosferdir. Ne yana dönülse orada kültür
görülecektir. İnsanın bu atmosferin dışında bulunması mümkün değildir. İnsan zamanlar ve
mekânlar ile kayıtlıdır. Bu ise kültürü insanın zorunluluğu hâline getirmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Gündelik hayatın bütün alanlarında karşılaşılan kültür, karmaşık bir anlam
haritasına sahiptir.

Kültür, genelde hayat tarzı demektir. Bir toplumun, bir insan grubunun yaşam
biçimlerinin tamamı demektir.

Kültür, insanın vaz geçilmez hayat alanıdır. Kültür insana zorunlu bir atmosfer
oluşturur. İnsan bu atmosferin içinde hayatını sürdürür.

Kültür insan etkinliğinin, insan eylemlerinin bir sonucudur. Kültür insanla
birlikte oluşan yapılar toplamıdır. Nerede bir insan varsa orada kültür vardır.

Kültür insanın yaşam alanı olduğu gibi değerler alanıdır da. Kültür insanın
değer dünyasının temsilidir. Onun dışına çıktığında değerlerinin dışına çıkmış olur.

Bölüm Soruları
1.

Kültür maddi ve manevi kültür şeklinde ayrımlara tabi tutulabilir mi?

2.

Kültür tanımlarında öne çıkan hususlar nelerdir? Tartışınız.

3.

Kültür insana nasıl bir atmosfer oluşturur? Tartışınız.

4.
Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kültürün genel yapısına aykırı bir
düşünceyi içermektedir?
a)

Kültür insan işidir.

b)

Kültür insan eyleminin anlamlı yapılarıdır.

c)

Kültür estetik, zihniyet, dünya görüşü, yaşam biçimini içerir.

d)

Kültür değişmez bir yapı sunar.

e)

Kültür farklı unsurlar ve bileşenlerden meydana gelir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür unsurlarındandır?

a)

Televizyon.

b)

Bayram.

c)

Düğün.

d)

Estetik.

e)

Alışveriş.

Cevaplar: 4) d; 5) a.

2. KÜLTÜRÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.Kültür temel özellikleri nelerdir?
2.Bütüncül ve parçalı kültür tanımları.
3.Kültür-insan ilişkileri.
4.Kültürün önemi.
5. Kültürün gündelik hayatla bağı.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür nedir ve hangi özellikleri ile belirginleşmektedir?
2. Kültürün temel yönleri nelerdir?
3. Kültür kavramının uzandığı alanlar hangileridir?
4. Kültürün temel özellikleri arasında neler bulunmaktadır?

Anahtar Kavramlar


Kültür özellikleri



Bütünleştirme



Sembol



Yaşam tarzı



Sınır



Öğrenme

Özgünlük
Her kültür öncelikle özgündür, kendidir, kendi müşahhas yönlerine bağlı kalarak
oluşur. Her toplum, her grup, her öbek, katman ve tabaka kendi kültürel dinamiklerini var
eder ve ona göre bir yaşam sürer. Her toplumun kültürü kendine özgü nitelikler ve
özellikler sergiler. Kültür bir özgünlük hali olarak ortaya çıkar böylece. O topluma, o çağa,
o bölgeye has kültürel yapıdan söz etmek mümkün hâle gelir. Bütün coğrafyalara, bütün
toplumlara, bütün bölgelere, bütün gruplara has tek bir kültürden söz edilemez. Kültür
okumalarını, kültür araştırmalarında dikkat edilmesi gereken temel nokta, incelenen
kültürün ait olduğu ortama göre değerlendirilmesi, o kültürün o yapı için hangi anlamlara
sahip olduğunun tespit edilmesidir.
Kültür etkileşim içinde olan bir yapıdır. Özgün olduğu kadar kimi durumlarda
etkileşime, iletişime ve karşılaşmaya dayalı bir özellik sunar. Kültürlerin karşılaşması
tarihin başlangıcından bu yana kültür ve medeniyet tartışmalarında en esaslı meseledir.
Toplumlar ve kültürler ticaret, göç, savaş gibi farklı nedenlere bağlı olarak sürekli başka
kültürlerle karşılaşma durumunda kalmıştır. Yakın bölge kültürleri gibi uzak kültürler de
bu karşılaşma sarmalı içinde yer almıştır. Teknolojik aygıtlar, iletişim kanalları, iletişim
yapıları da kültürlerin karşılaşmasını hızlandıran ve kolaylaştıran bir imkân sunmuştur.
Küreselleşme, bütün kültürleri, kültürel haritaları göz önüne getirmiş, yerelin evrensele,
küçük yapıların büyük yapılara, alt kültürlerin genel kültür ortamlarına girişini, dâhil
oluşunu sergilemiştir. Böylesi bir süreçte kültürel özgünlük özellikleri azalma eğilimi
göstermiştir. Karşılaşma, kültürlerin yeni yörüngeler çizmelerine, yeni özellikler
kazanmalarına yol açmıştır. Bu anlamda ‘taklit kültür’ler de kendini göstermiştir. Taklit
kültür, empoze kültür, kültürel asimilasyon, kültürel modernleşme çoğu zaman özgün
kültürün değişmesine, bozulmasına ve farklılaşmasına zemin hazırlamıştır.

Tarif ve Tanımlama
Kültür tarif eder ve tanımlar. İnsan ve toplumun genel hususiyetlerini işaret eder,
gösterir. İnsanın ve toplumun nerede, nasıl, ne şekilde bir varlık olduğunu, düşüncelerini,
davranışlarını, huylarını en genel hatlarıyla ortaya koyar. Bu yönüyle kültür, insan
ilişkilerinin kurulma ve sürdürülme zemini olur. İlişkilerin çerçevesi genellikle kültürler
tarafından çizilir. Toplumlar ait oldukları çerçevelere göre tepki verirler, kendilerini
sunarlar. Kültür burada devreye girer ve keskin bir şekilde tarifte bulunur, tanımlama öbeği
hâline gelir.
İnsanın ve toplumun tanımlanması genelde kültür üzerinden gerçekleşir. Kültür
toplumların hususiyetlerini, kimlik özelliklerini, yaşam biçimlerini, zihniyetlerini tanımlar,
açıklar ve haritalar. Toplumların birbirleriyle ilişkilerinde kültürel öğeler öncelikli olarak
etkindir. İnsanlar ve toplumlar ait oldukları kültürlerin sınırları, çerçeveleri, ilkeleri
bağlamında birbirleriyle ilişki kurarlar. Hangi toplumla nasıl bir iletişim kurulacağı,
ilişkilerin hangi düzeyde yürütüleceği genelde kültür etrafında belirlenir. Bu bakımdan
kültürler, insanları, grupları, toplumları, toplumsal yapıları tanımlar ve açıklar.

Bütünleştirme ve Ayrıştırma
Kültür, aynı topluma ve gruba ait bireyleri birleştirir, bütünleştirir, ortak alanlarda
bir araya getirir. Kültür, benzer şekilde düşünmeye, eylemde bulunmaya, davranmaya yol
açar. Bu şekilde kültür toplumsal vasatı belirler ve üyelerinin nasıl davranacaklarına ilişkin
temel referansları belirler. Farklı karakterlere ve yapılara sahip insanların kültür potasında
birleşmelerine yol açar. Böylece bütünleşme, uyum, uzlaşı ve kabul gerçekleştir. Gündelik
hayatın rutinlerinden siyasetin engebeli ilişkilerine, eğitim alanındaki tutumlardan ticari
hayatın sınırlarına kadar kültür toplum üyelerinin ‘nasıl davranacağı’nın kriterlerini
belirler. Böylece kültür bir bütünleşmeyi ve uyumu sağlamış olur.
Kültür bütünleştirdiği gibi aynı zamanda ayırır da. Kültür bir ayrım noktasıdır, bir
ayrışma halidir. Özellikle farklı kültürlerin, farklı hayat tarzlarının ayrıştığı sınır çizgisini
temsil eder kültür. Kültür, bir toplumun, topluluğun, grubun diğerlerinden ayrışmasının ana
belirleyinidir. Altkültür grupları, popüler kültür öbekleri buna örnek verilebilir.

Sınır
Kültür sınır çizer ve sınırlar belirler. Sınırlayıcıdır kültür; yaşamın genel hatlarını
tayin eder. Nerede nasıl davranılacağını, hangi ortamlarda hangi davranışların
sergileneceğini, ritüelleri, rutinleri, tutumları bir ölçü birimi olarak hesaplar. Böylece
davranışları, muhitleri, mekânları, rolleri, aktörleri yerli yerine oturtur. Karmaşayı önler.
Her şeyi, her kişiyi, her hali yerli yerine oturtmayı yeğler. Bu keskin bir sınır çizme
ameliyesidir; insan ve toplumun ancak sınırlar içinde yaşamasının mümkün olduğunu,
sınırlar aşıldığında pek çok şeyin birbirine girdiğini söyleyen etkili bir ameliye. Kültür,
sınır bilmeyi, sınır ve mesafe duygusuna sahip olmayı arzular.
Kültür insanın düşünmesini, eylemlerini, ufkunu, bakışını da sınırlandırır. Onu belli
bir dünyanın insanı kılar. İnsan her dünyanın, her tarafın, her ulusun, her uygarlığın, her
kültürel atmosferin aktörü olamaz; belli bir yere yani sınırlara aittir. Aynı şekilde herkes
gibi davranamaz, kendi kültür dünyasının sınırlarından hareket eder ancak. Bu durum
insana olumlu ve olumsuz özellikler katabilir. Kimi zaman insan kendi kültür evreninin
dışına çıkar, kendi kültürünün sınırlarını aşar yahut reddeder ve başka kültürlerle temas
kurar. Bu durumda bir kültürel değişim kendini gösterir. Bu değişimin de olumlu ve
olumsuz sonuçları olabilir. Batılılaşma, Türk kültürünün, Türk ve Müslüman insanların bir
başka kültür evreniyle karşılaşmasını, kendi kültür evreninin sınırlarından çıkıp başka
sınırlara dâhil oluşunu simgeler. Bu karşılaşmanın olumlu ve olumsuz pek çok sonucu
izlenebilir.

Anlam
Kültürün en önemli özelliklerinden biri anlamlı yapılar içeriyor olmasıdır. Anlam
kültürün doğası gereği zorunludur. Bir şeyin kültürel olmasını sağlayan en önemli husus, o
şeyin belli bir anlamı taşıması, belli bir anlama gelmesi ve anlamı hatırlatmasıdır. Aksi
takdirde o şeyin kültürel olması mümkün değildir. Sorokin’in (1972: 165) deyişiyle, anlam,

bir olgunun kültürel olup olmamasını belirleyen bir faktördür. Anlam olmaksızın olguların
kültürel bir boyut kazanması mümkün değildir. Bir nesneye, bir kişiye, bir eyleme, bir
duruma anlamı veren o şeyin kültür içinde kazanmış olduğu konum ve boyutlarıdır. Anlam
öğesi olmadan toplumsal-kültürel kategorilerin oluşması mümkün değildir. Eşyalar,
nesneler, insan tipleri, biyolojik özellikler, doğa bütünüyle belli bir anlam yüklenerek
toplumsal-kültürel dünyanın olguları hâline gelirler. Bu bakımdan anlam, kültürün temel
bir özelliğidir. Bireysel değil toplumsaldır; bu açıdan kültürü oluşturan her öğe anlamla
yüklüdür. Nasıl kültür birlikte yaşayan insanların toplumsal tarihsel yaşamının ürünüyse,
anlam da öyledir. Bu çerçevede kültür, anlamlanmış özdeksel ve tinsel varlıkların
bütünüdür (Sayın, 2014: 117).
Anlam, bir şeyin gösterdiği ya da dile getirdiği kavramlar bütünüdür. Dildeki
göstergeleri ifade ettiği şeydir. Bir kişiyi, bir nesneye, bir duruma gönderen ve sözcüklerle
ortaya konan manadır. Aynı zamanda bir açıklamadır; bir şeyin niçin olduğunu gösteren
nedendir. Anlam değişik şekillerde oluşur. Davranışlar, deneyimler, iletişim boyutları,
ilişkiler anlamların oluşma zeminini hazırlar (Cevizci, 2002: 65).
Kültür anlam veren, anlamlandıran, anlamı belirleyen bir dizgedir. Hemen her
insani ve toplumsal husus, kültür bağlamında anlamına kavuşur. Anlam, kültürel iklimin en
önemli göstergesidir. Aynı kültür evreni içinde yaşayan insanların belli anlamları biliyor
olması, o anlamlara göre davranması kültürün gerçekleştirmek istediği bir düzeydir. Anlam
değişince davranışlar ve eylemler de değiştiği için, kültür, bir anlam ortaklığı kurma
derdindedir. Herkes şeylere, hareketlere, göstergelere, sembollere, davranışlara, jestlere,
işareteler hangi anlamların yüklenmiş olduğunu bilmek durumundadır. Bu bakımdan kültür
bir anlam verme, anlamlandırma sürecidir.

Öğrenme
Kültür, öğrenilen bir özellik gösterir. Hiçbir insan bir başka insanı görmeden,
onunla ortak bir hayatı paylaşmadan, onu takip etmeden, taklit etmeden, ondan bir şeyler
öğrenmeden bir kültür halesinin içine dâhil olamaz. Aynı zamanda bir kültürü de
öğrenemez. Öğrenilen bir yapı olan kültür, bir geleneği, ananeyi, topluluğu, birlikte
yaşmayı gerekli kılar. “Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki
yaşantısı içinde kazandığı alışkanlıklardır” (Güvenç, 1997: 103). Öğrenme hayatta
gerçekleşir. Hayat, insanın öğrenme zemindir. Kültür ancak hayatın içinde öğrenilecek,
edinilecek, deneyimlenecek bir yapı sunar. Hayatın dışında kültürün öğrenilmesi mümkün
değildir.
Öğrenilen bir özellik sunan kültür zorunlu olarak topluluğu, toplumu, insan
ilişkilerini gerekli kılar. Aile, mahalle, sosyal ortamlar, arkadaşlık grupları, eğitim
kurumları, diğer toplumsal kurumlar kültürün öğrenilme alanlarıdır. Öğrenme belli başlı
ortamları ve muhitleri gerekli kıldığı gibi belli başlı aktörleri, failleri yani insanları da
gerekli kılar. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir yapıdır; kişiden önce oluşturulmuş
yaşam özelliklerinin kişiden kişiye, gruptan gruba, kuşaktan kuşağa aktarılması biçiminde

kültür öğrenimi gerçekleşir. İnsanın kendi başına, hiçbir toplumsal yapı ile temas
kurmadan bir kültüre dâhil olması söz konusu edilemez.

İnsan
Kültür insan hayatının gerçek bir görümüdür; insani bir eylem alanıdır. İnsan etkinliğinin, insan eyleminin sonucundan başka bir şey değildir (Bauman, 1998: 159). Kültürden söz etmek mutlak anlamda insan eyleminden, insan faaliyetinden ve üretiminden söz
etmektir. Kültür doğal olmayan, doğada hazır bir şekilde bulunmayan, sonradan üretilen,
oluşturulan bir yapıdır. Bu yapıyı oluşturan temel özne ise insandır. “Kültür dünyası, insan
damgasını taşır. insanın düşünen ve üreten aklı, kültür dünyasının oluşumunda asıl fail olarak görülmelidir” (Köktürk, 2006a: 223). Bu açıdan nerede bir insan varsa orada kültür, nerede bir kültürel yapı varsa orada insan bulunmaktadır. İnsansız kültür, kültürsüz de insanın olması mümkün değildir. İnsanın maddi-manevi yapıp etmelerinin tümü demek olan
kültür, ancak başka insanlarla bir arada bulunulan ortamlarda yani toplumda öğrenilir
(Duralı, 2000: 33). Dolayısıyla insan, toplum, kültür iç içedir. Kültür, insan olmanın en
esaslı boyutudur (Zijderveld, 2013: 46). İnsanın emeği yoksa, orada kültürden söz
edilemez; çünkü kültür insanın fiziksel ve toplumsal çevreye kendini uyarlama tarzıdır
(Özbudun, 2003b: 8).

Toplumsallık
Kültürün en önemli özelliklerinin başında toplumsallığı gelmektedir. Toplum
ortamı kültürün oluşumu, paylaşımı ve yayılması bakımından hayati derecede önem arz
eder. Toplum ortamı olmaksızın kültürün yayılması mümkün değildir. Kültür, insanın, bir
aile, grup, sosyal ortam içerisinde gözlemleri ve deneyimleri sonucunda kazandığı davranış
kalıbıdır. Dolayısıyla toplumsal ortamların içerisinde var olmak durumundadır. Toplum ve
kültür kavramları iç içedir; biri olmadan diğerinin oluşması mümkün görünmemektedir.
“Kültür, paylaşılan görüşler, değerler ve davranışların ölçütüdür; bireyin
eylemlerini gruplar için anlaşılır kılan ortak belirleyicidir. İnsanlar ortak bir kültürü
paylaştığı için belirli koşullarda diğerlerinin nasıl davranacaklarını ve davranışlara nasıl
karşılık verebileceklerini kestirebilirler” (Haviland vd., 2008: 104).Toplumsallık, kültürün
paylaşımını ve dağılımını sağlar. Toplumun bireylerini bir araya getiren, onları bir toplum
şemsiyesinin altında buluşturan ana yapı kültürdür.

Yaşam Tarzı
Bugün kültür çoğunlukla ‘yaşam tarzı’ kavramıyla birlikte ele alınmaktadır. Kültür,
bir halkın ya da başka bir toplumsal grubun ‘bütün bir yaşam biçimi’ne işaret etmektedir
(Williams, 1993: 9-10). C. Wissler’e göre ‘kültür, bir halkın yaşam tarzıdır’ (Turhan, 1987:
37). Yaşam tarzı olarak kültür, ait olduğu toplum ve grubun yaşama desenini oluşturmaktadır. Hayatın sosyolojisi, doğrudan kültür kavramından hareketle analiz edilmektedir. Çünkü kültür aynı zamanda ‘toplumsal olayların sembolik boyutu’nu temsil etmektedir (Mar-

kus, 1999: 31). Toplumun hem gerçekliğini hem de düşünsel boyutunu ifade eden kültür,
toplum adına ne varsa her unsuru yüklenmektedir.
Yaşam tarzı kavramı değişik şekillerde tarif edilmekte ve çoğunlukla kültürel hayat
ile ilişkilendirilmektedir. Chaney (1999), yaşam tarzlarının farklılığını, farklı gruplara
farklı kültürler ve ritüeller sunduğunu etkili bir şekilde irdelemektedir. Bununyanında
yaşam tarzı kavramı, farklı toplumsal gruplarının, örneğin işçilerin, lümpenlerin, gençlik
gruplarının, yaşlıların yaşam hallerine denk geldiği gibi, kent, köy, kasaba gibi büyük
yapıların kendine özgü kültürlerine de denk gelmektedir. Dolayısıyla yaşam tarzı, bir
grubun nasıl bir kültürel iklimde yaşadığının net bir ifadesi olmaktadır. O grubun zihniyeti,
yaşam biçimleri, ritüelleri, rutinleri, gelenek ve görenekleri yaşam tarzı içinde anlam
bulmaktadır.
Kültür hayat tarzının tümünü kapsayan bir atmosferdir. Kültür çekirdeği toplumsal
hayatı, hayat tarzlarını kendinde toplur. “Kültür, bir ulusun tarihi boyunca biriktirip,
kendine özgü bir şekil verdiği zihni, manevi, sanatsal, tarihi, edebi, dini ve duygusal
birikimlerinin semboller, işaretler, gelenekler, adet, sosyal yaşantı ve anıtlar şeklinde
ortaya çıkmasıdır. Bu birikimler o ulusun acılarını, itilimlerini, karakterini, sosyal
özelliklerini, hayat tarzını, sosyal ilişkilerini ve ekonomik yapısını simgeler” (Şeriati,
1985: 16). Böylece kültür, yaşam tarzının net bir ifadesi hâline gelir.

Tarihsellik ve Süreklilik
Kültür, tarihsel bir olgudur ve süreklilik arzeder. Kültür sürekli yenilenen,
tazelenen ve biriken bir yapıdır. Ortaya çıkışı ile birlikte kültür, her toplumda mutlak
surette değişerek, yenilenerek, korunarak varlığını sürdürür. Toplum ve insan var oldukça
kültür var olur ve yaşar. Kültür, belli bir tarihsel süreçle birlikte anılır. Kültürün büyük
atılımları ile tarihsel dönemeçler büyük oranda uyuşur. Her tarihsel dönemeç yeni bir
kültürel oluşumu haber verir. Tarihsellik kültürün oluşma, gelişme, var olma zeminidir ve
her kültürün ana özelliğidir.
Tarih ve zaman kültürün yerleşmesi ve gelenekleşmesi bakımından önemlidir.
Kültürün zamana yayılması ile kurallar, gelenekler, görenekler ve töreler oluşur. Kültürün
zamana, tarihe ve sürekliliğe ihtiyacı vardır. Süreklilik kazanmayan kültür ölür. Bu
bakımdan bütün kültürler sürekliliği hesap eder. Yarınlara ulaşmayı, yeni zamanlara
kavuşmayı ilkece kabullenir. Her kültür kendini sahiplenip sürekli hâle getirecek aktörlere,
yapılara, araçlara, kurumlara, eylemlere ihtiyaç duyar. Bunlar olmaksızın kültürün
süreklilik kazanması mümkün değildir. Belki bu yüzden kültürler, sürekliliklerini borçlu
oldukları faktörlere karşı muhafazakâr olurlar. Onları korumak, tutmak, sahiplenmek
isterler. Belli eylemlerin, kurumların, kişilerin, aktörlerin tartışmasız kabullenilmesini
beklerler. Sürekliliği ancak böyle sağlayacaklarını düşünürler. Kültürün muhafazakârlığı
biraz da kendini yarınlara ulaştırma çabasında saklıdır. Çünkü süreklilik kültürlerin can
suyudur.

Değişim
Kültürün en önemli özelliklerinden biri değişimdir. Kültür değişen, dönüşen, yeni
formlar kazanan bir yapıdır. Kültür kadar doğal bir oluşumdur kültür değişmesi. Kültürün
var olma biçimlerinden biridir.
Kültür değişmesi farklı biçimlerde gerçekleşir. Mümtaz Turhan (1987), kültür
değişmelerini incelediği anıt kitabında iki türlü kültür değişmesinden bahseder: serbest
kültür değişmeleri ve mecburi kültür değişmeleri. Serbest kültür değişmelerinden
benimseme, intibak ve uyum önceliklidir. Farklı kültür kalıplarının karşılaşması, farklı
grupların yahut toplulukların birbirlerini tanımaları sonucunda zorlama olmaksızın
gerçekleşen kültür değişmeleridir. Mecburi kültür değişmesi ise daha çok kanun, yasa ve
zorlayıcı etkenler neticesinde ortaya çıkan değişmelerdir. Empoze, müdahale, baskı, işgal
gibi ilişki formları, kültürü zorunlu bir şekilde değiştirmektedir. Kültür değişmesi bir
toplumun kendi içinde farklı grupların ve zihniyetlerin karşılaşmasında gerçekleşebildiği
gibi, birbirinden farklı milletlerin, devletlerin, ülkelerin, halkların ve toplumların
karşılaşması yahut birbirini etkilemesi şeklinde de gerçekleşebilmektedir.
Aynı şekilde kültür değişmesi bir takım etkenlere bağlı olarak gerçekleşir. Kültürü
ne değiştirir? Hayat tarzları, zihniyetler, şartlar, ihtiyaçlar ve düşünceler değiştikçe kültür
de değişim gösterir. Benimseme ve intibak.
Kültür değişmesinin değişik sonuçları bulunmaktadır. Kültür değişmesi her zaman
için aynı sonuçları vermez. Kimi zaman uyum ve uzlaşıya neden olabildiği gibi, çoğu
zaman çatışmanın, isyanın, muhalefetin, reddin ortaya çıkmasına da yol açabilmektedir.
Hiçbir kültür değişmesi kolaylıkla gerçekleşmez. Sancılı bir süreçtir kültür değişmesi.

İdeal ve Gerçeklik
Kültür, kuralları, normları, kurumları ile genelde ideal gerçekliği hedefler. Onun
gayesi kendi şemsiyesi altında yaşayan insanlara ideal olanı göstermek ve sunmaktır.
Kültür, bütün kurumsal yapısıyla baştan itibaren ideal olanı belirler ve insanların ona
uygun hareket etmelerini bekler. Kültür, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, güzel ile çirkini
ayıran ince çizgileri belirler. Toplumun genel birliğini ve dirliğini bu ideal çerçeveye
yerleştirir. Toplum üyelerini bu ideal çerçeveye uygun hareket etmelerini salık verir. Bu
kültürün temel özelliğidir. Onlar bir ayna olarak kendi üyelerinin nasıl olması gerektiğini
gösterirler. İdeal çerçeve/ayna, kültürel kopuşları, ayrılıkları, bütünleşmeleri belirler ve
gösterir.
İdeal çerçevenin yanında gerçekçilik de kültürün önemli bir yönüdür. Kültür
hayatın gerçekliğinde ortaya çıkar, gerçek ile yüzleşme ile kendini belli eder. Kültürel
normların toplumsal gerçeklikle karşılaşması, toplumsal gerçeklik ile yüzleşmesi farklı
davranışların ve görüşlerin ortaya çıkmasına neden olur. Kültürün ideal yönü hiçbir zaman
bütünüyle gerçek hayatta karşılık bulmayabilir. İnsanlar ideali kendi gerçekliklerine göre

yorumlayabilir, esnetebilir, farklılaştırabilirler. Dolayısıyla kültür, ideal ile gerçek arasında
yeni formla kazanarak varlığını sürdürmek durumunda kalır.

Simge ve Sembol
Kültürün tanımlanmasında sembol yahut simge kavramları önem arz eder. Kültür
bir yönüyle semboller/simgeler dizgesidir, sembolik bir düzlemdir. Mardin’in deyimiyle
(1992: 106), kültür “bir toplumun mevcut örüntüsünü devam ettirmeye yarayan, kısmen esnek fakat normal olarak nisbeten yavaş değişen simgeler sistemidir.” Sembol bilindiği gibi
bir şeyi, bir varlığı, bir durumu, bir olguyu, bir anlamı temsil eden, gösteren, anlatan, ifade
eden şekil, figür, rumuz demektir. Bir şeyin yerine kullanılan, o şeye izafe edilen
görünümlerdir. Bir anlamın yüklendiği, belli şeyleri ifade eden birimlerdir. Bir açıdan
somut resimlerdir, gösterilebilir nesnelerdir. Fakat bununla birlikte bir soyutlama birimidir
semboller/simgeler; o şeyin, o durumun, o halin bir söylem, fikir, düşünce, değer, imge,
metafor anlamında temsilidir. Somut nesneler, eylemler, fiillerin yerine kullanılan, onlara
işaret eden soyutlamalardır.
Semboller/simgeler, insan hayatının mühim özelliklerinden biri olduğu gibi kültür
dünyasının da ana göstergelerindendir. Semboller tıpkı kültür gibi karmaşık bir yapıya
sahiptir. Mutlak surette ardılında derin anlamlar yer almaktadır. Ortaya çıkışları,
kabullenişleri, kayboluşları, nedenselliği sembollerin etraflı bir araştırmaya tabi
tutulmalarını gerektirir. Böyle bir araştırma sembolleri ister istemez ait olduğu toplumun
genel yapısına göre değerlendirmekle işe başlamak durumundadır. Semboller “toplumlara,
o kültür ve medeniyet kuşaklarına aittirler. Yani semboller, toplumlara aidiyetleri fazla
olan figürlerdir ve asıl anlamlarını da o kültür çevresinde bulurlar. Öyle ki aynı figür
değişik kültür çevrelerinde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir” (Aydın, 2011: 377). Bir
el işareti, bir nesne, bir mimik farklı kültürlerde farklı anlamlara gelebilir. İşaret parmağı,
bir kültürde tevhidi ifade ederken bir başka kültürde isyanı, söz istemeyi ifade edebilir.
Simgeler, toplumların ve toplulukların ortak değerleridir; ortak kurucu unsurlardır.
Bütün bir toplum bireylerinin ortaklaşa aynı duygu etrafında buluşturma güçleri vardır.
Hemen herkes tarafından benimsenen, bilinen, paylaşılan yahut toplum bireylerinin
kendini benimsemesini, paylaşılmasını zorlayan esaslı simgeler söz konusudur. Bayrak,
bunlardan biridir. Bayrak bir nesnedir, somuttur; ama daha fazla bir simge ve imge olarak
taşıdığı anlam, çağrıştırdığı manadır. Kâbe, Müslümanların kıblesidir, hac ibadeti için
ziyaret ettikleri bir mekândır. Belli bir yerde bulunan bir mekân, bir somut varlıktır. Ne ki
Kâbe, Müslüman coğrafyalar için bir mekândan kat kat fazla bir şeydir: apaçık bir şekilde
simgedir. Kendi etrafında pek çok şeyi toplayan, zengin bir anlam dünyasına sahip olan,
çağrışımlı, çok yönlü bir simgedir. Onun zarar görmesi herhangi bir duvarın zarar görmesi
gibi algılanmaz; yahut ona karşı bir hücum bütün inanç değerlerine vebu inancın
mensuplarına yönelmiş bir hücum olarak algılanır. Bunun yanında daha dar gruplarda,
kişiler arasında, cemaatlerde, ortamlarda, toplumsal katmanlarda, bölgelerde anlamlı bir
şekilde dolaşan simgeler de bulunmaktadır. İlginç bir şekilde toplumda hemen her grubun,
her muhitin hem genel toplumsal simgeleri hem de kendilerine ait simgeleri kullandıkları
görülür. Farklı mekânlar, yerleşim yerleri, kentsel birlikler kendi özel simge sistemlerini

geliştirip kullanırlar. İşaretler, kıyafetler, giyim şekilleri, aksesuarlar, dil bu kullanımda
öne çıkar. Her iki durumda da simgelerin birleştirici yönü belirginleşir; hangi yapıda yer
alırsa alsınlar, simgeler, o anlam dünyasına dâhil olmuş kişilerce kavranır, bilinir, taşınır ve
özümsenir. Tıpkı dil gibi. Her bir grup, muhit, kuşak, kültür evreni kendini dilini,
üslubunu, söylemini kavrar ve özümser. Dolayısıyla dünya kadar dil, dünya kadar kültür
vardır. Simgeler de böyledir. Bütün dünyaya, bütün yaşam alanlarına, bütün kültür
evrenine dağılmış durumdadır.
Semboller/simgeler hem tarihsel hem de günceldir. Kültür gibi semboller de
dinamik bir yapı sunar. Sürekli değişen, dönüşen, yenilen bir sembol haritası mevcuttur.
Tarihsel sembollerle birlikte güncel sembolleri de içeren kültür, sembollerin geçişliliğini,
zamansallığını, bir yerden başka yere taşınmasını belgeler. Simgelere yüklenen anlamlar,
simgelerin tanınması, yeni simgelerin toplumsal, kültürel, iktisadi vb. dönüşümlerle
birlikte ortaya çıktığı görülür.
Doğa üzerindeki hemen her şeyi kültürel dönüşüme tabi tutarak hayatına katan ve
onu anlamlandıran insan, benzer şekilde her şeyi sembol kaynağı olarak görebilir. Hayata
dâhil olmuş her şey şartlar gerçekleştiğinde sembol hâline gelebilir. Bu insanın kültür var
edebilme ve sembolleştirebilme becerisi, azmi, gücü ve yetkinliğini gösterir. Sembol
yaratan tek varlık insandır; her şeyi kültürel ve sembolik bir değerlendirmeye tabi tutabilen
tek canlı da insandır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Karmaşık bir anlam haritasına sahip olan kültür, temel özelliklerine bakılarak
tarif edilebilir.


Kültür, pek çok özelliğin bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir.



Kültür, anlamlı, sembolik, sınırları belli, öğrenilen bir gerçekliktir.


Kültür, ideal ve gerçeklik arasında yer alır. Hem ideal olanı hem de gerçek
olanı kapsar.


Kültür özgündür, bir insanın nerede, nasıl bir hayat içinde yaşadığını belgeler.

Bölüm Soruları
1.

Kültürün anlam üretme özelliğini tartışınız.

2.

Kültür nasıl bir yaşam tarzını üretir ve yaygınlaştırır? Tartışınız.

3.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün belli bir ortamda başka kişilere bakılarak
edinilen özelliğini gösterir?
a)

Tarihsellik.

b)

Öğrenme.

c)

Sembol.

d)

Değişim.

e)

İdeal.

4)
Aşağıdakilerden hangisi kültürün sadece kendi evreninde anlamlı olacak
özelliğini ifade eder?
a)

Hayat tarzı.

b)

Gerçeklik.

c)

Sembol.

d)

Süreklilik.

e)

İnsan.

5)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün anlam özelliğinin bir karşılığı olamaz?

a)

Anlam, bir şeyin kültürel olup olmamasını belirler.

b)

Anlam bir şeyin gösterdiği yahut dile getirdiği kavramlar bütünüdür.

c)

Kültür anlamı bir dizgedir.

d)

Kültür öğrenilen bir dizgedir.

e)

Belli bir kültür evreninde yaşayan insanlar o kültürün anlam kodlarını bilirler.

Cevaplar: 3) b; 4) c; 5) d.

3. KÜLTÜRÜN UNSURLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür temel unsurları nelerdir?
2. Kültürün farklı unsurlar arasında bütünlüklü bir yapıyı amaçlaması.
3. Kültürün unsurları o kültürün yaşama çevresinin kodlarını içerir.
4. Kültür unsurları arasında ilişkiler bulunmaktadır.
5. Kültürün hiçbir unsuru tek başına var olamaz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür hangi unsurlara bağlı bir şekilde oluşmaktadır?
2. Kültürün temel unsurları arasında neler bulunmaktadır?
3. Kültürün inanç, mit, dil gibi temel unsurlarla ilişkisi nasıl oluşmaktadır?
4. Teknoloji çevresi kültüre nasıl etkide bulunmaktadır?

Anahtar Kavramlar


İnanç



Mit



Dil



Değer



Norm



Ahlak

İnanç ve Din
İnanç, kültürün ana omurgasında yer alır. Kültür inançlardan yoğun bir şekilde
etkilenir ve beslenir. Kültürün ana kaynakları arasında yer alan inanç, kültürün
yorumlanmasında, kültürün anlaşılmasında ve tarif edilmesinde merkezi rolü oynar.
İnançların asli yapısı, temel kodları, özellikleri, nitelikleri kültürün şekillenmesinde
etkendir. Kültür, üzerinde yapılaştığı inancın temel özellikleri kavranmadan anlaşılmaz.
Din, inanç bahsinin kurumsallaşmış hali ve kaynağıdır. Ancak inançların tek
kaynağı din olmayabilir; dini inançların dışında insanların ‘batıl inançlar’ gibi farklı
inançları da olabilir. Dini inançlar gibi batıl inançlar da kültürün deneyimlenmesinde
etkindir. Kültür her inanç yapısından, farklı inanç sistemlerinden etkilenebilir. Ancak
kültürün asıl inanç kaynağı dine dayanır. Din, insanın Allah ile kurduğu ilişkinin
kurumsallaşmış, ilkeleşmiş, çerçevelenmiş, doğrulanmış biçimidir. İnançların doğrudan
dine dayanması, dini kaynaklara bağlı olarak ortaya konması beklenir. Çünkü inançların
ortaya çıkmasında, paylaşılmasında, öğrenilmesinde asıl kaynak, ölçü, dayanak, mihenk
dindir. Dinin birleştiriciliği, insan ve toplumu bir araya getirişi bu şekilde gerçekleşebilir.
Toplumun belli bir inanç değerlerine sahip olması, bu inançları gündelik hayatta
sergilemesi aynı dine ve dini inançlara bağlı olmaktan geçer. Aksi takdirde inanç
noktasında çok parçalı bir yapı ortaya çıkabilir. Bu da toplumu, kültürü, yaşantıyı
parçalayabilecek bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.
İnanç ve dininin en temel ifadesi inanmadır. İnsan inanan bir varlıktır. İnanma ise
gündelik pratikleri besleyen, belirleyen, yönlendiren bir güçtür. Normal şartlar altında
insanlar inandıkları gibi yaşamayı tercih ederler, inançlarına uygun bir kültürel evren
içinde yer almak isterler. Çünkü inanç eylemi belirler; eylemin ortaya çıkışına zemin
hazırlar. Bir pratik olarak kültür, inancı kendine dayanak olarak alır ve öylece ortaya çıkar.
Ancak zaman zaman değişik nedenlerden dolayı insanların ve toplumların inançları
doğrultusunda yaşamakta zorlandıkları da olabilir. Yahut kimi insanlar inançları
doğrultusunda bir eylem ortaya koymayabilir. Toplumsal ve bireysel seçenekler
farklılaşabilir, ne ki bütün bu değişkenler inancın kültür üzerindeki etkisini ortadan
kaldırmaz.
Her toplumun kültürü ait olduğu inanç sistemleri, inanç değerleri ve dini inançları
ile doğrudan ilgilidir. Toplumun sergilediği bütün kültürel sunumlar inanç kaynaklı
olmayabilir elbette, dolayısıyla inanç kültürün tek kaynağı değildir. Ancak önemli ve esaslı
bir kaynaktır inanç. Bundan dolayı toplumlar, kültürel yönlerinde inanç değerlerine yer
verir, kültürel haritalarında inancı yoğun bir şekilde gösterir. Dini inançlar belli bir kültürel
haritanın oluşumunda ana etkendir. Örneğin, kurban kesmek, bayramlaşmak, hacca gitmek,
namaz kılmak gibi dini inançlar aynı zamanda yoğun bir kültürün oluşumuna kaynaklık
eder. Her bir inanç değerinin etrafında yoğun bir kültürün yapılaştığı görülür. Bu inançların
ritüelleri, sembolleri, rutinleri, kuralları, icra yöntemleri ile baştan sona bir kültür hâline
dönüştüğü görülür. Diğer inanç sistemlerinde ve inanç değerlerinde de aynı yoğunluk ve
sergileme kendini gösterir. İlkel toplumların törenleri, modern toplumların ritüelleri büyük
oranda inanç değerlerine bağlı bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla kültürün ana unsurları

arasında yer alan inanç, kültürün anlaşılmasında, yorumlanmasında, tarif edilmesinde
azımsanmayacak bir öneme sahiptir.

Mit
Toplumların daha çok tarih öncesine ait destan, efsane, hikâye, anlatı ve kıssalarını
içeren mitler, tıpkı inançlar gibi kültürün temel kodlarında yer alırlar. “İçeriği doğal,
doğaüstü ya da kültürel fenomenlerin kökenleri veya yaratılışlarıyla ilgili olan kutsal ya da
dinsel hikâyeler için kullanılan bir terim” (Marshall, 1999: 507) olan mit, sözlü tarihin ve
sözlü kültürün belirgin kaynakları arasında gösterilir. Bir yönüyle rasyonalite temelinden
tartışmalı bir anlatı ortaya koyan mitler, diğer açıdan tarih gerçek bir anlatısı, aktarımı,
sunumu olarak görülür ve kültürün anlaşılmasında araçsal bir rol üstlendikleri ifade edilir.
Bir kültürel temsil olan mitler, “her şeyin kökenini hatırlatmaya muktedir tek söylem olma
kapasitesi nedeniyle kavranabilirliğin bir parçasıdır ve kendi varlığına uzak olan modelin
yozlaşmış, soluk kopyası dil dünyasına aittir” (Affergan, 2011: 533).
Mitler, toplumsal değerlerin yorumlanması bakımından önem arz eder. Dahası
toplumsalın oluşumunda etkilidir. “Bir mit, gerçek anlamda işleyiş kurallarının ötesinde
işlevlerini yerine getirir ve ideolojik, politik, ahlaksal ya da metafizik ihtiyaçları karşılar.
Birincisi mit, ölüm, doğum, hastalık, inanç, korku gibi evrensel, bilişsel kategorilerin
yardımıyla istikrarsızlığın ve çelişkili değişimlerinin sürekli saydam kıldığı olguları
açıklamaya yarar. İkincisi, mit, minyatür, sembolik bir sahnede, karmaşıklıkları ve
kapsamlarıyla sonlu ve eksik bir zihin tarafından kavranmaktan başka şansları olmayan
dünyayı ya da evreni temsil eder. Üçüncüsü mit insanın bilinçdışının iç yönetimini dışarı
yansıtır: düşlerini, fantazmalarını, tatmin edilmeyen arzularını, itkilerini… Mit, siyasal ya
da dinsel kurumları normatif yetkeler gibi göstererek onaylar ve bu bağlamda onlara
inanmak usa yatkın hâle gelir. Sonuçta bir toplumsal tutarlılığın sürdürülmesini sağlar ve
bunun her zaman değişebilen bir öz aracılığıyla içinden çıktığı kaosa dönüşme olanağı
bulunduğunu gösterir. Böylece mit, alegorik bir biçimde kesinlikle toplumu anlatır;
bununla birlikte siyasal ya da toplumsal söylemden farklı bir yöntem uygular ve sergilediği
varsayılan kavranabilirliğe daha kapalı ve daha saydam biçimde ulaşmasını sağlar”
(Affergan, 2011: 533).
Mitoloji, mitlerin toplumlar ve kültürler üzerindeki yankını, izini, işaretini derler ve
bir araya getirir. Mitsel anlatıların toplumların bilinçlerinde ve bilinçaltlarında ne derece
yer ettiğini açıklamaya çalışan mitoloji, mitlerin gerçek hayatla kurdukları bağı mercek
altına alır. Elbette birer efsane, uydurma, hurafe, kurgu olarak da değerlendirilecek mitlerin
sanatta, edebiyatta, siyasette, gündelik hayattaki uzantıları kültürün anlaşılmasında hâlâ
dikkate değer bir unsur olarak yer aldığını göstermektedir.

Dil
Dil, kültürün temel yapı taşlarından biridir. Bir iletişim ortamı ve aracı olan dil,
aynı zamanda semboller alanıdır. Söz konusu semboller ancak bir dil ortamında bilinir,
anlaşılır ve paylaşılır. “Dil, insanın dünyayı edinmesiyle aynı süreçte yayılır. Her dilin

içerisinde bu dili kullanan topluluğa özgü fikirler, zihniyet ve dünya görüşür yansır.
Böylece dil aracılığıyla her kültür kendine özgü bir dünya şekillendirir” (Bourse, 2009:
51). Böylece kültürün aktarılması bakımından merkezi bir konumda yer alan dil, dünya
kurar. Kültürün aktarıldığı ana mekanizma olan dil, kültürün kendini sunması,
gerçekleştirmesi, belirlemesinin imkânıdır. Kuşaktan kuşağa kültürün aktarılması başta dil
sayesinde gerçekleşir. Dil kültürü muhafaza eder ve aktarır. Geçmişi bugüne bugünü ise
yarına taşıyan ana sistem olan dil, böylece zamanları, mekânları, insanları, hayatları
birbirine bağlar, birbirine dolar.
Dil, söz ve yazıyı kullanarak kendi aktarımını gerçekleştirir. Dilin aktarılmasındaki
teknikler, biçimler, tarzlar da kültür dünyası içinde yer alır. Örneğin, sözlü kültür, kendi
bağlamında aktörler, gelenekler, biçimler var eder. Hikâye anlatıcıları, masal anlatıcıları,
dinleyiciler önemli bir kültürel toplanmaya işaret eder. Kulaktan kulağa aktarılan
hikâyeler, bir toplumdaki insanların benzer duygular ve düşünceler ortamına dâhil
olmalarını sağlar. Aynı husus yazılı kültür için de söz konusudur. Yazı, yazar, kitap,
okuma, yazı şekilleri, yazının değeri, yazarın değeri bu kültür ortamında karşılık bulur.
Dil, insana bir dünya sunar. Dil bir pencere açar insana. İnsanın yapıp ettikleri
dilinin imkânları çerçevesine bağlıdır. Dil, insanın ufkudur, onun dünyasıdır. Dil değişince
dünya ve kültür değişir. Dil dünyayı ve hayatı yorumlama sistematiğidir. Kültürün ana
omurgasıdır. Dil işaret eder, tanımlar, belirler, gösterir, adlandırır, anlamlandırır. Sadece
bildirmez, işaret etmez, aynı zamanda tanımlar. Bir dünya kurar. Var olan dünyayı
değiştirir; dil değişince dünya değişir. Dil bir dünyadır. Dil, kabuğumuz ve
duyargalarımızdır der Sartre (1995: 24); başkalarına karşı koruyan ve onları bize tanıtan,
duyuların uzantısıdır. İnsan bu dünyanın imkânlarıyla hayatı algılar, tanımlar, tasnif yapar.
Dil insanın hem kalbini hem eylemlerini etkiler; onun dünyasının bütüncül aktörü hâline
gelir. Nihayetinde “tarih, dilin ve sözün ürünüdür” (Ellul, 1998: 38).
Dil, toplumsal düzeyde farklı şekillerde kullanılır ve temsil edilir. Dil toplumun
tamamına yayılmış olmasına karşın farklılaşmıştır, değişmiştir, başkalaşmıştır. Farklı
gruplar, kültürler, katmanlar, bölgeler aynı sözcükleri kullanmalarına karşın aynı ‘dili’
konuşmazlar. Sözcükler her ortamda aynı anlama da gelmez; her bir dil ortamı sözcüklere
kendi yaşam biçimi bağlamında anlam katar. Örneğin ‘baba’ sözcüğü her ortamda aynı
anlama gelmeyebilir. Ev ortamında ‘baba’ kan bağı ilişkisiyle anlam kazanan evin büyüğü
ve reisidir, ancak mafya ortamında ‘baba’ kan bağı ilişkisini değil grup liderliğini
çağrıştırır. ‘Patron’ sözcüğü bir işyeri sahibini anlattığı gibi sözcüğü yüklenmiş farklı
anlamları da yüklenir. Dolayısıyla dil farklı biçimlerde çoğullaştırılarak kullanılır ve
yeniden üretilir.

Değer
Kültürün ana unsurları arasında yer alan değerler, insan ve toplumun özelliklerinin
anlaşılması bakımından ilk elden dikkat edilmesi gereken boyuttur. Her insanın ve
toplumun yaşama şekilleri sahip oldukları değerlere göre biçimlenir. Değerler bir kriterdir,
ölçüdür, standarttır; iyiliğin ve güzelliğin, doğrunun ve yanlışın ne olduğunu, nasıl işlemesi

gerektiğini gösteren mihenktir. Farklı sosyal bilim disiplinleri tarafından kullanılan değer
kavramı, insanın ana eylemlerini ve niyetlerini anlamak bakımından merkezi öneme
sahiptir. Ancak kültürü yani hayat tarzlarını ana uğraş alanı olarak gören sosyoloji için de
değerler önceliklidir. Marshall’a göre (1999: 134) sosyoloji baştan sona değerlerle ilgilidir;
sosyoloji değer sorunlarıyla uğraşır: “toplumun kendisi kısmen değerler aracılığıyla
kurulduğu için, sosyolojinin incelenmesi bir açıdan değerlerin incelenmesidir.”
Değerler toplumun ana omurgasıdır. Arzu edilen, ilgi duyulan, ayar ölçüsü olarak
kabul edilen, kıymetli ve güçlü olan değerler, “insan eylemlerini seçme, meşrulaştırma ve
olayları değerlendirmede bir ölçek olarak görülmektedir… Değer her türlü amaç ve
hedefler, ün ve çıkarlar, tutkular, idealler; her türlü güç ve iktidar etkenleri, ün ve şan hırsı,
övme ve yerme, saygı ve saygısızlık, inanma ve inanmama, sözünde durma veya durmama,
dürüst olma ya da olmama, sevgi ve nefret gibi (maddi-manevi, olumlu-olumsuz her türlü,
benimsenen ve insan hayatında etkin olan şeydir” (Aydın, 2011: 94). İnsan hayatının
temelini belirleyen, onun davranma biçimlerini şekillendiren bir yapıdır. Toplumsal
hayatın sürdürülmesi, korunması, belli bir çerçeve içinde tutulması bakımından değerler
önemli işlevler yüklenir. Ortak değerler, toplum düzeninin muhafazasında yoğun bir
şekilde öne çıkarılır.
Kültür, insan hayatının bütün şekillerini ihtiva eder. Dolayısıyla söz konusu
şekillenme değerlere ve inançlara göre biçimlenir. Değerler, toplumların ve insanların nasıl
hareket edeceklerini, nasıl davranacaklarını, nasıl eylemde bulunacaklarını, neyi
üreteceklerini, neyi tüketeceklerini esastan belirler. Kültür değer olmaksın var olamaz;
insanın neyi nasıl yapmasını ona öneren ana itki değerler ve inançlardır. Kültür değer ve
inanç kabına göre şekillenir. Aynı şekilde kültürün insan hayatındaki merkezi önemine
bağlı olarak değerler de insan hayatının tamamına dağılmış bir özellik gösterir. Hayatın her
yanında değerler vardır. Din, iktisat, aile, siyaset, hukuk ve diğer ana kurumsal yapılar en
temelde değerlere bağlı olarak var olurlar. Dahası belli bir değer haritasını gerçekleştirmek
üzere kurulurlar. “Değerlerin daha somut biçimleri kurumlardır. Kurumlar, toplumsal
ihtiyaçların temeldeki değer ve normlara göre şekillenişidir” (Aydın, 2011: 96). Hukuk,
adalet değerini; aile mahremiyet ve evlilik değerini; iktisat üretim, tüketim ve bölüşüm
değerlerini hayata geçirmek, hayatta muhafaza etmek, yaymak üzere kurumsallaşırlar.
Böylece değerler hayatın her anına, her alanına sirayet etme özelliği gösterirler. Değerlerin
sınıflandırılmasında bu husus biraz daha dikkat çeker. Ulvi değerler, yüce değerler, aşkın
değerler, kutsal değerler, inanç değerleri olduğu gibi gündelik hayat değerleri, pratik
değerler, araç değerler de bulunmaktadır. Adaletle hüküm vermek, doğru söylemek,
yardımlaşmak, selamlaşmak birer değerdir. Aynı zamanda bir toplumun inanç sisteminde
yer alan olgular da değer alanına girer. Ezan, cami, bayrak, başörtüsü birer değer alanıdır.
Değerlerin değişimi, bozuluşu, erozyona uğraması doğrudan kültür hayatına
akseder. Değerlerdeki en küçük değişim kültürde ve hayat tarzlarında yankı bulur.
Kültürün bütün unsurları gibi değerler de değişkenlik arz eder, zamana göre farklı
şekillerde ortaya çıkabilir. Bir durumun değer hâline gelmesi yahut bir durumun değer
halinden çıkması mutlak surette toplumun benimsemesine, hayatına dâhil etmesine yahut

reddetmesine bağlıdır. Genel anlamda toplumun benimsediği durumlar zamanla değer
hâline gelebilir. Örneğin ‘başarı’, ‘mücadele’, ‘hırs’, ‘azim’, ‘çalışmak’ kimi zaman ve
yerde önemsenen bir değer iken kimi zaman ve yerde yadsınan ve olumsuzlanan bir durum
hâline gelebilir. Çalışma değerinin azalmasına paralel bir şekilde boş zaman faaliyetleri,
eğlence, seyahat, turizm yeni bir değer hâline gelebilir. Kültürel değişim ile değerlerin
değişimi bir arada gerçekleşir; her iki değişim birbirini etkiler.
Kültürlerin dağılımında değerlerin de değişkenlik gösterdiği görülür. Her bir
toplumun, grubun, yapının, muhitin, kültür ortamının ve alt kültürün kendine özgü
değerleri vardır. Bir toplumun genel kabul görmüş değerleri olduğu gibi o toplum içinde
yer almış farklı grupların da kendilerine özgü değerleri olabilmektedir. Genel toplum
değerleri ile grup değerleri arasında her zaman uyum olmayabilir. Bu iki değer yapısı
arasında ciddi anlamda çatışmalar, zıtlıklar, çelişkiler yahut uyumlar olabilir. Genel kabul
gören toplum değerleri olduğu için bu değerlerle çatışan yapılan ağırlıklı olarak
olumsuzlanır ancak buna rağmen her grup değeri kendi hayat alanında yaşamını sürdürür.
Örneğin, mafya kültürünün değerleri ile toplum değerleri arasında zıtlıklar ve çatışmalar
bulunabilir. Mafya kültürü, kendine özgü kurallar, kanunlar ve standartlar belirler ve bunun
adına ‘racon’ der. Racon, yol, yordam ve usuldür. Ama mafya kültüründe ‘racon kesmek’
anlamında hüküm vermek, ahkam kesmek, fiyaka yapmak anlamına gelir. Racon, toplum
değerlerinden çok kendi grup değerine göre işler.

Düşünce
Düşünce, insan toplumunun ve kültürlerin inşasında esaslı rolü oynayan
melekelerden biridir. Toplumlar daha çok rasyonel yani akli temellere bağlı kalınarak
oluşturulur. Düşünce ve fikir, insan eyleminin rasyonel boyutunu sergiler. Duygu ise başka
türlü bir eylemde bulunma kaynağıdır. İnsan hem düşüncelerin hem de duyguların arasında
bir eylemlilikte bulunur. Ancak düşünceler insanın hayatında daha fazla yer bulur, onu
daha fazla etkiler. Bütün toplumsal ilişkiler, kültürlerin inşası, kültürlerin
temellendirilmesinin kaynağında düşünceler önemli roller oynar. Bu bakımdan düşünceler
ve fikirler kültürü biçimlendiren, ona şekil veren temel kaynaklar arasında yer alır.
Düşünceler, bir insanın ve toplumun kanaatlerini, niyetlerini, kararlarını,
eylemlerini, hükümlerini, tasarımlarını, tasavvurlarını ifade eder. Düşünce bir toplumun
hareket etme kabiliyeti olduğu gibi hareketi yönlendiren güçtür aynı zamanda. Nasıl bir
kültür inşa edeceğini, nasıl bir hayat sürdüreceğini, hangi koşullarda hangi davranışları
sergileyeceğini inceden inceye düşünen insan, böylece kültürün doğuşuna, kültürün
yaşama gelişine büyük oranda kapı aralamaktadır. Kültür, diğer unsurlar gibi
düşüncelerden de beslenerek kendini oluşturmaktadır.

Duygu
Duygu, insanın iç dünyasında meydana gelen güçlü kavrama alanıdır. His, hissiyat,
hislenme, hissetme, içselleştirme, bağ kurma, bağlanma, aidiyet hissetme gibi farklı
anlamları da ihtiva eden duygu, açık bir şekilde insanın olup bitene iç dünyasının cevap

verme durumudur. Hayatın, insanların, dünyanın, olayların, olguların, hallerin insanın iç
dünyasındaki karşılığı, izdüşümü, izlenimi, yankısıdır. Daha çok gönül dünyasıyla, kalp
dünyasıyla alakalı bir şekilde irdelenen duygular bu anlamda düşüncelerden, fikirlerden,
rasyonel tepkilerden ayırt edilir. Düşünceler de insanın iç dünyasında gerçekleşir esasen
ancak duygulardan ayırt edilir. Nedense düşüncenin merkezi beyin, duyguların merkezi ise
kalp olarak anlaşılır. Kalp duygunun beyin ise aklın yurdudur. Tepkiler, eylemler,
sunumlar hangi kaynağa bağlı ortaya çıkarsa insan ona göre değerlendirilir. Duygusal kişi
ile rasyonel kişi biraz da tepkilere bakılarak değerlendirilir.
İnsan, hem düşünsel hem de duygusal bir varlıktır. Beyin ve kalp, akıl ve duygu,
rasyonel eylem ile duygusal eylem insanın yapısında ayrışmaksızın yer bulmaktadır. İnsan
türlü eylemleri türlü nedenlere bağlı olarak gerçekleştirebilmektedir. Max Weber, insanın
eylem yapısını ayrıntılı bir şekilde değerlendirir ve onun farklı eylemler ortaya koyduğunu
ifade eder. Bu anlamda geleneksel eylemler, duygusal eylemler, değere bağlı akılcı
eylemler ve amaca bağlı akılcı eylemler şeklinde bir ayrıma gider. Dolayısıyla duygu,
insanın eyleme sokan, onun belli bir ilişki içinde yer almasını sağlayan, ona farklı bir
ifadede bulunma özelliği veren etkili bir süreçtir. Her insan akılcı eylemleri kadar duygusal
eylemleriyle de var olur, kimlik kazanır ve kendini tarif eder.
Sevgi, aşk, korku, heyecan, acı, nefret, öfke, düşmanlık, dostluk, kardeşlik, kin,
başarı, üzüntü, keder vb. duygular, insan eyleminde açıklayıcı bir yöne sahiptir. İnsan aklı
ile hareket ettiği gibi duygularıyla da hareket etmektedir. Rasyonel bir varlık olan insan
pek çok durumda ve eylemde duygusal davranabilmekte, duygularına değer vermekte,
duygularını önceleyebilmektedir. Kimi yerde ‘duygularının esiri’ olan insan kimi yerde de
‘aklın esiri’ olabilmektedir. Akıl-duygu dengesini her zaman için kuramayan insan,
hayatını sürdürürken her iki kaynağı da kullanmaktadır. Aklın duygulara egemen olmasını
genel bir eğilim olarak seçen insan, çoğu yerde duygularına engel olmaktadır. Ne ki
duygular insanın eylemlerini, insan hayatını etkilemeyi sürdürmektedir.
Duyguların insan hayatındaki rolünü, işlevini ve ağırlıklı yerini ele alan duygu
sosyolojisi, “utanç ve gurur, aşk ve nefret, korku ve merak, sıkıntı ve melankoli gibi
duyguları incelemekte ve bu duyguların kütürel bakımdan nasıl kalıplaştığı, yaşandığı,
edinildiği, dönüştürüldüğü, gündelik yaşama aktarıldığı ve anlatılarla meşru kılındığıyla
ilgili sorular ortaya atmaktadır. Demek ki bu uzmanlık alanı, en genel biçimiyle, bir yanda
duygular arasındaki bağlar, ömür yanda kültürler, yapılar ve etkileşimler üzerine
durmaktadır” (Marshall, 1999: 166). Bu anlamda duygu sosyolojisi üç önemli tartışmayı
gerçekleştirmektedir: 1) duyguların kişinin içinde ortaya çıkıp, bedeninde yaşandığı ve
yorumlandığı; 2) duyguların toplumsal alanda oluşturulduğu, duygulara kültürel anlamların
yüklenmesi gerektiği, çünkü her toplumda benzer duyguların olmadığı gibi benzer
duygulara da aynı anlamların yüklenmediği; 3) duyguların çevre ile beden arasındaki
etkileşimden doğan bir yapı olduğu. Her halükarda duyguların bir kültürel hâle içinde
ortaya çıktığı tartışmaların merkezinde yer bulmaktadır.
Duygu hakkında gerek antropolojide gerekse sosyolojide farklı yaklaşımlar,
kuramlar ve tavırlar bulunmaktadır. Duyguyu aklın karşısında ‘irrasyonalite’ alanına dâhil

eden hâkim modern paradigmaların yanı sıra duyguya yer veren eleştirel görüşler ve yeni
fikirler de yok değildir. Duyguya ilişkin farklı görüşleri karşılaştırmalı bir biçimde ele alan
Deborah (2002), ayrıntılı bir şekilde bu görüşleri tartışmaya açmaktadır. Özellikle
postmodern teori ve feminist teoride duyguların öne çıktığını, duygunun toplumsal
analizde önemsendiğini ifade etmektedir.
Kültür, insanın aklı ve duygusuyla yoğurduğu, şekillendirdiği, biçim verdiği bir
duyuş halidir. Duygular tıpkı akıl gibi kültüre dâhildir, kültüre içkindir. Kültürün ana
omurgası bir yönüyle duygulara dayanır; çünkü kültür bir yaşama halidir. Duygular
olmaksızın insani yaşama halini inşa etmek, var etmek, sürdürmek mümkün değildir.
Duygu insan benliğinin esaslı kaynaklarından biridir. Onu söküp atmak, insanı
yamuklaştırmak, insanı yarım bırakmak, insandan insanlığını almak demektir.
Toplum ve kültür duygudaşlık temelinde de kurulur. Toplum bireylerini bir arada
tutan, onları birbirlerine bağlayan, onlara bir aidiyet ortamı hazırlayan etkenler arasında
duygular yer alır. Duygularla akıl, fikirlerle hisler çoğu zaman insan ve toplum hayatında
iç içe, yan yana, karşı karşıya yer alır.

Ahlak
İnsani ve toplumsal davranışların ölçülerini içeren ahlak, daha çok iyi ve doğru
yaşamanın ilkelerini belirleme bakımından öne çıkan genel ölçütler sistematiğidir. Hemen
her toplumun yaşama pratiğinde yer alan ahlak, iyinin, güzelin, çirkinin, doğrunun,
yanlışın, meşrunun ve gayri meşrunun ne olduğunu belirleme gücüne sahiptir.
Davranışları, tutumları, görüşleri, sözleri ve eylemleri belirgin bir şekilde etkiler. Ahlak,
toplumsal hayatın akışında en az kanunlar, yasalar, kurallar kadar önemlidir. Bu yönüyle
kurumsal bir nitelik arz eder. “Ahlak, olumlu-olumsuz eylem değerlendirmelerini
kapsayacak şekilde değer, norm, kurum ve eylem alanlarının tümünü ilgilendirir. Daha
açık bir ifadeyle bir ahlaki değerlerden, ahlaki kurallardan, kurumsallaşmış bir ahlaktan ve
nihayet ahlaki tutum ve davranışlardan söz edebiliriz” (Aydın, 2011: 25).
Ahlak, değer, norm ve aşkınlıkla ilgili bir yapı olarak toplum hayatının temel yapı
taşlarından biri hâline gelir. Bu anlamda kültürün kurucu unsurları arasında yer alır.
Kültürün şekillenmesinde, pratiğe geçirilmesinde, üretilmesinde esaslı bir aktör olan ahlak,
kültür ile yoğun ilişki içindedir. Toplumlara bir dayanak noktası sunan ahlaki davranışlar,
kültürel üretim alanlarında dikkat çekici formlardır. Hiçbir kültürel üretim alanı ahlaki
normları, ahlak ilkelerini, ahlaki yapıyı dikkate almaksızın ortaya çıkamaz. Ahlak ağırlıklı
bir şekilde toplumsal üretimlerin vasatını belirler ve etkili bir kurum olarak toplumsal
hayata yön verir.
Ancak toplumsal üretimlerin tamamının genel ahlaki ilkelere uygun bir şekilde
ortaya çıktığı da söylenemez. Pek çok kültürel katman, kültür yapısı, tutum ve davranışlar
ahlaki ilkelerin dışında gerçekleşebilir. Ne ki bütün bunlar kültür hayatının içinde yer
almalarına karşın, ahlaken gayri meşru görülürler ve olumsuzlanırlar. Hırsızlık toplumda
ortaya çıkan bir davranış biçimidir, kendi bağlamında bir kültürün ortaya çıkmasına yol

açan bir yaklaşım da olabilir. Aynı şekilde yalan toplumda sıkça başvurulan bir ifade
biçimi olabilir, hatta yalan üzerinden bir kültür üretimi de söz konusu olabilir. Ancak
ahlak, hırsızlığı ve yalanı gayri meşru görür ve yadsır. Birer tutuma, davranışa ve hatta
kültüre dönüşmeleri onların ahlaken kabullenilmesi anlamına gelmez. Sonuç olarak ahlakın
kültürün oluşturulmasında, dönüştürülmesinde, yaşatılmasında önemli bir unsur olduğu
görülmektedir.

Norm
Normlar, içeriği, etkisi, yönlendirme, baskı kurma özellikleri itibariyle toplum
hayatında ve insan ilişkilerinde dikkate değer bir güce sahiptir. Toplum ve kültür
bağlamında merkezi öneme haiz olan normlar, davranışları, eylemleri, düşünceleri,
pratikleri yönlendiren, etkileyen bir çerçeve çizer. “Norm sosyolojide, kültürel açıdan arzu
edilir ve uygun olarak değerlendirilen davranışları akla getiren ortak bir davranış
beklentisidir. Normlar buyurgan olma özellikleriyle kurallara ve düzenlemelere benzerler,
fakat normda kuralların resmi statüsü yoktur. Doğru davranış bazen normatif diye
değerlendirilen davranıştan farklı olabilir ve bu davranış eğer varolan normlara göre
yargılanırsa sapkın sayılabilir. Dolayısıyla norm kavramı, toplumsal düzenleme, toplumsal
denetim ve başat sosyolojik problem olan toplumsal düzenle çok yakından ilişkilidir”
(Marshall, 1999: 533). Toplumsal düzeni sağlamada yaptırım gücü olan normlar, toplum
bireylerini bağlayan kurallar hâline gelebilir. Normların yazalar gibi yazılı olması
gerekmez, toplumsal ilişkiler ağındaki gücü yazılı olmasına bağlı değildir. Bir kuralın
norm hâline gelmesi bütün bir toplumun ona sadakatle bağlı olmasına dayanır; norm
topluma baskı kurar, toplum bireyleri ona uymak adına titizlik gösterir, uymadıklarında
yargılanacaklarını, ayıplanacaklarını, eleştirileceklerini bilirler. Bu anlamda normların asıl
işlevinin toplumsal kabulde gösterdiği söylenebilir. Normlar toplumca kabullenildikleri
zaman anlamlı hâle gelir. Bu manada normlar “kolektivitenin her bireyi tarafından
tüketilebilen kamusal ya da kolektif üretimlerdir ve bireyin bu üretime katılmaması
durumu değiştirmez” (Opp, 2011: 556).
Normlar, toplumsal hayatın sürgit devam ettiği sosyalleşme ve ilişkiler ağında
belirginleşir. “Normların bireyler tarafından öğrenilmesi ve benimsenmesi toplumsallaşma
süreciyle gerçekleşmektedir. Bu yüzden bireyler için nerede, nasıl davranılması gerektiğini
belirleyen ve toplumsal hayatın standartlarına kaynaklık eden normlar, toplumsallaşmanın
çok önemli unsurlarıdır… Normlar, insanlar arası etkileşimi belirlemelerinin yanında bu
etkileşim tarafından üretilen tutum ve davranış kalıplarıdır. Büyük gruplar ve örgütlerin
yanında daha az sayıda bireyden oluşan küçük gruplarda da norm üretilmesinden
bahsetmek mümkündür. Tek bir bireyin toplumsal norm oluşturması mümkün
olmadığından toplumsal normlar, küçük ya da büyük bir toplumsal grubun üyeleri
tarafından grup etkileşimiyle üretilmektedir” (Akın, 2011a: 108).
Normların kültürün ortaya çıkışında, temsil edilmesinde ve taşınmasında belli
işlevler üstlendiği sosyologlar tarafından belirtilmektedir. Tıpkı değerler gibi normların da
kültürel alanın tarifinde ve tanımlanmasında öne çıktığı görülmektedir. normlar tutum ve

davranışları yönlendirdiği, belli kurallar ve kaideler ortaya koyduğu için kültürel hayata
doğrudan etki etmektedir.

Gelenek ve Görenek
Gelenek, “belirli davranışsal norm ve değerleri benimseyip aşılayan, gerçek ya da
hayali bir geçmişle süreklilik gösteren ve genellikle yaygın biçimde benimsenen ritüeller
ya da başka sembolik davranış biçimleriyle ilişkili toplumsal pratikler kümesi” olarak tarif
edilebilir (Marshall, 1999: 259).Gelenek, toplumun hayat ekseni ve yön levhasıdır.
Toplumu ve insanı birarada tutan el, onların arasına ince ince yerleşen harç, onları
kavileştiren bir temeldir. Toplumsal ilişkiler ağında üretilen, anlamlandırılan, izah edilen
ve hayata salınan kodlar, şifreler, diller, söylemler, hissiyatlar, zihniyetler, bakışlar,
düşünüşler ortamıdır gelenek. Bu kodların, şifrelerin, dillerin okunmasını, okunup hayata
geçirilmesini hazırlayan bir ortamdır. Dolayısıyla değer ve anlam içeren hareketler, bilgiler
ve deneyimlerdir.
Gelenek, folklorik, sosyolojik yahut dini boyutlarıyla hep bir sürekliliğe işaret eder;
içinde var olduğu bağlamı geçmişten bugüne, bugünden yarına bağlamak ister (Armağan,
1992: 19). Gelenek, geçmişten bugüne süreklilik arz eden; bir deneyim, tecrübe, bilgi,
görgü, alışkanlık, tavır, ritüel oluşturan bir dizgedir. Dünden bugüne hayat içinde
gerçekleşen, değişen, yenilenen onca unsuru barındıran gelenek, yeni nesillerin büyük bir
güven içinde hayatlarını sürdürmeleri için bir yol-yordam belirleme durumudur. Bu açıdan
bakıldığında gelenek bir oluştur, oluş halidir ve var oluştur; yani bir kurgu, bir monte
değildir. Var olma biçimidir ve o var olmayı sürekli hâle getirme isteği, cesareti ve
arzusudur. Dolayısıyla bir yenilenme, tazelenme, yenide ve tazede var kalma
mücadelesidir. Bir anlamda hayatı yorumlama, hayata tutunma, hayatla var olma tarzıdır.
O yüzden durağan değil dinamiktir.
Gelenek, tıpkı “toplumlarda yerleşik olarak görülen düşünme ve hareket etme
biçimleri” (Marshall, 1999: 279)olan görenekler gibi, kültürün temel unsurları arasında yer
alır. Bu anlamda geleneğin büyük dünyası içine dâhil olan görenekler, töreler, adetler,
ritüeller kültürün asli unsurları olarak insan ve toplum hayatı üzerinde bir hayli etkili
olurlar. İnsan ve toplumun reflekslerini, eylemlerini, hareket etme biçimlerini doğrudan
belirleyen gelenekler ve görenekler, kültürün şekillenmesinde, kültürün yaşanmasında ana
aktör olarak işlev görürler.

Tarih ve Zaman
Tarih ve zaman, toplumsal hayatın ana kurusu unsurları arasında yer almaktadır.
Toplumsal hayatın farklı görünümlerinin temelinde tarih ve zaman yer almaktadır. Çünkü
toplumsal ve insani planda gerçekleşen tüm eylemlerin tarihselliği ve zamansallığı
bulunmaktadır. Aynı şekilde kültürün yapılaşması bakımından da tarih ve zamanın kayda
değer bir önemi vardır. Her kültür belli bir tarih ve zaman içerisinde gerçekleşir; belli bir
tarih ve zaman tasavvuru ile kendini tanımlar. Kültür, bir tarih ve zaman alanı olarak
yapılaşır. “Kültürler belirli zamanlarda ve mekânlarda var olur ve kısmen bu boyutlar

doğrultusunda tanımlanır. Her zaman kültürün içine gömülü olduğumuz gibi, belirli
mekânlarda yerleşmiş olmamız da kaçınılmazdır. Ait olduğumuz kültür bize zamanda
mekânda bulunduğumuz yer duygusu verir” (Jasper, 2002: 152). Kültür, tarih ve zaman
yorumuyla kendi var oluşunu, var oluş zeminini ve özelliklerini sergiler.
Bir kültür unsuru olarak tarih ve zaman, hem kültürün gerçekleşme ve var olma
zemini olarak belirginleşir, hem de ait olduğu kültür tarafından yorumlanır. Yani tarih ve
zaman öncelikle kültürün oluşma ortamıdır. Bir kültürün geçirdiği aşamalar, dönemler,
tarihsel döngüler kadar o kültürün zaman içindeki seyri, zaman yorumları da önem arz
eder. Her bir kültürün bir tarihte ve zamanda kendini gerçekleştirme imkânı
bulunmaktadır. Fakat bununla birlikte tarih ve zaman derin, yoğun ve anlamlı kültürel
birimler, kültürel göstergelerdir. Kültürlerin tarih ve zaman yorumları farklılık arz eder.
Dönemler, aşamalar, evreler, takvimler, zaman ölçüleri, özel zamanlar, özel günler kültürel
çevre içinde üretilerek toplumsallaştırılır. Gündelik hayat büyük oranda zaman etrafında
döner ve zaman tasavvuru, zaman bilinci toplumların gündelik hayat pratiklerini çok yönlü
bir şekilde etkiler. “Zamanın içsel ritimleri her şeyden önce bireyin biyolojik yapısında
yani bedeninde ortaya çıkar ve bedenle bilinç arasında dolaysız bir bağlantıyla kurulur.
İnsan bilinci bütünüyle bu ritimlere eşlik ederken, gündelik hayat dünyasının öznelerarası
karakteri dolayısıyla da sürekli tekrar eden sosyal etkileşmiler alanında hareket eder.
İnsanın içsel yaşamı bu müşterek sosyal yaşamanın zorunluluklarına uyma eğilimindedir.
Gündelik hayatta zamanla ilgili anlayış ve pratiklerimiz de ortak etkileşimlerde
katıldığımız müşterek zamandır. Günlük yaşama hâkim olan zaman öznelerarası bir
zamandır. Bu zaman belli bir toplumda ve belli bir zamanda doğan ve sosyalleşen bireyin
bakış açısını oluşturur. Esasen toplumsal eylemler ancak sosyal olarak nesnelleşmiş zaman
kategorileri vasıtasıyla ortaya çıkarlar. Bu bütün toplumsal eylemlerin zamansal olarak
organize edilmesi zorunluluğunu getirir. Sosyal olarak nesnelleşmiş zaman kategorileri,
öznelerarasında eşzamanlı hâle gelen toplumsal eylemlerin üst formu olur” (Çelik, 2010:
51). Böylece kültür, zamanın içinde var olurken zamanı kendine referans alanı olarak da
belirlemiş olur.

Coğrafya ve Mekân
Kültür, belli bir coğrafyada ve mekânda varlık bulur. Toplum coğrafyada hayat
bulur, insan bir yerde var olur, bir yeri yurt hâline getirir, bir mekânsal ilişkiye tanık olur.
İnsan ve toplumun temel gerçekliğini coğrafya ve mekân temsil eder. Her toplum ve insan
bir yere izafe edilerek, o yerle ilişkilendirilerek anlaşılır ve anlatılır. Coğrafya ve mekân
kültürün şekillenmesinde, kimi özellikler kazanmasında önemli bir unsur halini alır. İbni
Haldun ve A. Hamdi Tanpınar’a atfen söylenen ‘coğrafya kaderdir’ sözü, bir anlamda
kültür üzerindeki coğrafi ve mekânsal etkiyi belirtir. Coğrafya bir toplumun yaşama
biçimlerinde, düşüncesinde, duygu dünyasında, muhayyilesinde her zaman için önemli
olmuştur. O toplumun nerede, nasıl bir coğrafi ortamda, hangi şartlarda yaşadığı yaşam
tarzlarına ve kültüre doğrudan tesir eder.
Coğrafya bir yerin, bir bölgenin, bir ülkenin fiziksel, iktisadi ve beşeri özelliklerini,
niteliklerini, yönlerini içerir. Mekân ise bir toplumun yaşamını sürdürdüğü, kendi eliyle

inşa ettiği alanları ifade eder. Coğrafyanın oluşumundan insanın dolayısıyla kültürün bir
dahli olmamasına karşın mekânın oluşumu baştan sona insanın eliyle gerçekleşir. Mekâna
şekil veren insanın bizzat kendisidir. Dolayısıyla mekân baştan sona kültürel bir değerdir;
insanın ve toplumun zihniyetini, inancını, yaşam tarzlarını, mekân kullanma değerlerini,
gelenek ve göreneklerini yansıtır. Mekân yoğun ve etkili bir kültürel katman olarak işlev
görür. Hiçbir kültür mekân oluşturmadan var olamaz. Kültür mekânlarla kendini tanımlar
ve sunar. Kültür, mekânları aynı zamanda birer sembol olarak konumlandırır. Böylece
mekânlar, ait olduğu toplumun kültürü, yaşam biçimi, düşünme biçimine ilişkin açıklayıcı
model hâline gelir.

Teknik ve Teknoloji
Teknik, insanın maddi üretimlerini betimleyen temel kavramlardır. İnsan alet
yapabilen bir varlıktır; doğaya kendi eliyle yaptığı nesneleri katabilen, doğayı yaptığı
aletlerle dönüştüren bir varlıktır. Teknik insanın kendi hüneri, becerisi, algısı, anlayışı,
bakış açısı ile gerçekleştirdiği yeni bir boyuttur, dolayısıyla kültürün oluştuğu zeminde yer
alan önemli bir unsurdur. Doğayı kendi ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda değerlendiren
insanın kendine bir fayda ve yarar üretmek adına ortaya koyduğu her türlü araç, cihaz, alet
ve edavattır. Aynı zamanda bir yol, yordam, yöntem, metod, usül, beceri, uygulama sanatı,
yapabilme becerisi demektir. Teknoloji ise teknik bilgisi ve tekniğin gerçekleştiği genel
durumdur. “Teknik, insanlığın başından beri var olan inanma, düşünme, estetik gibi insani
olgudur. Yani insan inanan, düşünen bir varlık olduğu kadar teknik üreten ve kullanan bir
varlıktır. Teknoloji ise bu kapsamlı sürecin bir türevi ve daha organizeli bir biçimidir”
(Aydın, 2011: 448).
Kültür, insanın doğayı dönüştürerek doğaya dâhil ettikleri şeklinde anlaşıldığında
teknik ve teknolojinin doğrudan kültür alanına dâhil olduğu görülür. İnsan doğayı nasıl
dönüştürür? Doğa üstünde çeşitli deneyimler gerçekleştiren insan, doğayı müthiş bir
şekilde dönüştür, doğaya müthiş eklemeler yapar. Bütün bu eklemeler insani hayatın var
edilmesi için gereklidir. Toplumsal hayat bir anlamda doğanın dönüştürülmesine, doğa
üzerinde yeni bir hayatın kurulmasına bağlıdır. Bunun en somut göstergelerinden biri
teknik alandaki yapıp etmeler ve dönüşümlerdir.
Doğanın dönüştürülmesi bir takım araç ve gereçlere bağlıdır. İnsan elinin temsil
ettiği beceri, hüner ve yetenek aslında alet yapımına, teknolojik üretime bir göndermedir.
İnsanın eli doğaya değer ve orada yeni pek çok şey ortaya çıkmış olur. Teknik, genelde bu
ortaya çıkan sonuçları gösterir. Ev, bina, masa, ayakkabı, elbise, telefon, tekerlek birer
teknik beceri meselesidir. Daha önce doğada olmayan bir şeyin doğaya belli bir mantıkla,
inançla, anlayışla katılma halidir.
Teknoloji ise teknik aletler yapımının genel adı olmasının yanında daha esaslı bir
içerik demektir. Araçların, gereçlerin, aletlerin yapımının esinlendiği, ilham aldığı bir bakış
ve görüştür teknoloji. Bir değerler, bilgiler, algılar, tasavvurlar, yaklaşımlar, inançlar
yumağıdır. Bir şeyin neden ve nasıl yapılacağının, hangi bağlama ait olacağının, hangi
ilişkiye yerleşeceğinin çerçevesidir. Tekniğin ortaya çıkışındaki ana fikir, düşünce,

muhayyile ve algıdır teknolojik. Bu bakımdan doğrudan insan ve toplum meselesidir.
Zihniyet dünyasının, inanç algılarının, yaşam tarzlarının göstergesi olan teknoloji, ürettiği
teknik aygıtlarla temel bir kültürel evren halini alır. Aletlerin, nesnelerin, eşyaların,
şeylerin zihniyetle, gönülle, inançla, kültürle yakın bağını düşünmeye izin veren teknoloji,
kültürün ana yapıcı unsurlarından biridir. Hiçbir toplum kültür üretirken teknik ve
teknolojiyi devre dışı bırakamaz; kültür her haliyle o toplumun maddi-manevi bütün
unsurlarını içine alarak şekillenir.
Böyle bakınca bir toplumun teknik ve teknolojik özelliklerinin kültürel kodları
açığa çıkarılmış olur. Teknik ve teknoloji bir şey üreterek kültüre dâhil olur, kültürü
biçimlendirir, yeni bir kültürün toplumda oluşmasına neden olur. Her bir alet, araç, nesne,
eşya etrafında bir kültürün üretilmesinin imkânı hâline gelir. Gündelik hayatta kullanılan
çok basit ve sade nesnelerden daha karmaşık araçlara kadar her bir teknik olgu, kültüre
dâhil olur. Belli bir işlevi görmek üzere üretilmiş olan mendil, etrafında üretilmiş deyimler,
atasözleri, türküler, şiirler ve hikâyelerle ana kültürel objelerden biri hâline gelmiştir.
Mendil düşürmek, mendil sallamak, gözyaşlarını mendille silmek, sevgilinin adını mendile
işlemek, mendil yollamak, mendil saklamak ve daha pek çok eylem bir nesne etrafında
şekillenen ilginç kültürel sunumları gösterir. Aynı husus diğer aletler, araçlar ve nesneler
için de geçerlidir. Cep telefonu çok yeni bir alet olmasına karşın kendi etrafında yoğun ve
etkili bir kültürün üremesine nenden olmuştur. Neredeyse evrensel bir kültürel obje hâline
gelen cep telefonu, özellikle akıllı cep telefonlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, bir kültür
fenomeni olmuştur. Neredeyse tek başına bir kültürel etkinliği temsil edecek kadar
toplumsal hayatta yoğunlaşan cep telefonu, teknik, teknoloji ve kültür ilişkisinin farklı
boyutlarını analiz etme adına verimli bir tartışma alanı sunmaktadır.
Teknoloji sürekli değişen, yenilenen yapısıyla kültürel hayatı en fazla etkileyen
unsurlar arasında yer almaktadır. Bu etki ve toplum üzerindeki yönlendirme gücü,
teknoloji hakkında olumlu ve olumsuz düşüncelerin doğmasına da yol açmaktadır. Kimi
zaman olumlanan çoğu zaman olumsuzlanan ve yadsınan teknolojinin kültürün düşmanı
olduğu, özellikle yerel kültürleri dönüştürdüğü, özgünlüğü ortadan kaldırdığı yönünde
eleştiriler almaktadır. Toplumun bir teknoloji toplumu hali gelmesine yol açan teknoloji,
bir gelişmişlik ölçütü olarak da kullanılmaktadır. Bu ise toplumlar arası
değerlendirmelerde kimi yanlış düşüncelerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Teknik
seviye, kültürel seviye ile birlikte değerlendirilmekte, teknik bakımdan ileri bir toplumun
medeni ve uygar, geri toplumun ise ilkel ve gelişmemiş olduğu hükmü verilmektedir. Oysa
böylesi bir değerlendirmenin kültürün özgünlüğü, yerelliği ve aidiyetliği bakımından bir
geçerliliği bulunmamaktadır. Her toplumun teknik ve teknolojik özellikleri farklı olabilir.
Her toplumun teknik ve teknolojiye yüklediği anlam da farklı olabilir.
Teknik ve teknoloji, toplumlar arasında ve kültürler arasında transfer edilen, taşınan
bir unsurdur. Bir toplumda meydana gelen teknolojik aygıtlar, araçlar, nesneler başka
toplumlara taşınabilmektedir. Bu anlamda teknoloji ile kültür, teknoloji ile medeniyet
arasındaki ilişkiler önemli bir tartışma başlığı hâline gelmektedir. Teknik ve teknoloji,
üretildiği toplumun kültüründen, medeniyetinden, zihniyetinden, duygu dünyasından,

dünya görüşünden bağımsız olamadığı için taşınan araçların aynı zamanda bir zihniyeti,
dünya görüşünü yahut yaşam halini de başka bir topluma götürmesi uzun tartışmalara
zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda yabancılaşma, taklit kültür, tekniğin boyutları,
teknoloji toplumu gibi farklı tartışma alanları kendini göstermektedir. Dolayısıyla kültür
hiçbir zaman kendini teknikten, teknolojiden, teknolojinin farklı yorumlarından
soyutlayamamaktadır. Teknik, teknoloji, zanaatkarlık hemen bütün toplumların kültürel
şekillenmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir. Nesneler dünyası aynı zamanda
belirgin bir şekilde kültürel kodlara, şifreleri, sembolik özelliklere karşılık gelmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?


Kültür unsurlarına bakılarak tarif edilebilir.



Kültür, pek çok unsurun bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir.


Kültürün bütün unsurları birbiriyle ilişkilidir, birbirinden bağımsız olma
imkânları yoktur.

Kültür, bir değerler ortamıdır. Onun için ahlak, norm, değer, inanç kütürün
nasıl oluşacağını belirler.

mevcuttur.

Kültürün maddi unsurları ile manevi unsurları arasında kopmaz bağlar

Bölüm Soruları
1.

Kültürün norm özelliğini tartışınız.

2.

Kültür ve inanç ilişkisini tartışınız.

3.

Dil, neden kültürün temel unsurlarından biridir?

4.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün bir iletişim ve sembol aktarma sürecinde
öğrenildiğini gösterir?
a)

Dil.

b)

Norm.

c)

Duygu.

d)

Düşünce.

e)

Estetik.

5)
Aşağıdakilerden hangisi kültürün kural koyma, doğruyu ve yanlışı belirleme
özelliğini gösterir?
a)

Mekân.

b)

Teknik.

c)

Mit.

d)

Ahlak.

e)

Norm.

6)

Aşağıdakilerden hangisi kültürün değerunsurunun bir karşılığı olamaz?

a)

Değer, bir kültürün kriteri ve ölçütüdür.

b)

Değer, sadece teknolojinin etkisiyle oluşan kültürel unsurdur.

c)

Değerlerdeki değişme kültüre yansır.

d)

Kurumlar, değerlerin somut biçimleridir.

e)

Değerler soyut ve somut dünyalarla ilgilidir.

Cevaplar: 4)a; 5) e; 6) b.

4. KÜLTÜRÜN KAVRAM HARİTASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür, tek bir kavramla ifade edilmez; kültür aynı zamanda pek çok kavramın
oluşma ortamını sağlar.
2. Kültür belirgin bir şekilde bir çevre oluşturur. Buna kültür çevresi adı verilir.
3. Kültürün hayatın tamamını kuşattağı gibi kültür kavramları da hayatın farklı
özelliklerine göre anlam kazanır.
4. Kültür bütünleşmeye yol açtığı gibi ayrışmalara ve farklılaşmalara da yol açar.
Kültür şoku, kültür çatışması, kültür yozlaşması buna örnek verilebilir.
5. Kültür en önemli sosyal sermayelerden biridir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültürel sermaye ne demektir, nasıl oluşur?
2. Kültür çevresinin avantajları nelerdir?
3. Kültürel bozulma, asimilasyon nasıl gerçekleşir? Bu tür olumsuzlukların çözümlerin
nelerdir?
4. Kültürel görecelik, kültürleri nasıl tahlil eder?

Anahtar Kavramlar


Kültür çevresi



Kültürel sermaye



Kültür yozlaşması



Kültür şoku



Kültürel görecelik



Kültürel değişme

Kültür Çevresi
Kültür çevresi yahut kültür alanı kavramı, çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan farklı
kültürler odak merkezlerini ve bu bölgelere ait öğelerin yayılma sınırlarını belirlemek
amacıyla ortaya atılmıştır. Bir kültür alanı, belli bir çevreyle ilişkili bir veya daha fazla
geçim tarzı sayesinde tanınabilir karakteristik kültür örüntüleri sergiler. Bu genellikle
kültür kompleksi adı verilen müşterek bazı özellikler dizisini paylaşan halkların yer aldığı
coğrafi bir bölgedir. Kavram komşu bölgelerin kültür varlıklarını tespit etmek için
kullanıldığı gibi, özel coğrafi alanları tanımlamak üzere de kullanılmaktadır. Böylece
kültür alanı yahut kültür çevresi kavramı, herhangi bir kültür öbeğinin bütün özelliklerini
barındıran bir küme yahut kompleks olarak görülmektedir. Kültür alanı kavramı, besin
kaynaklarını, geçim şekillerini, doğal alan özellikleri ile kültür alanı arasındaki ilişkileri,
kültürlerin biçim ve dağılımındaki ekolojik faktörleri dikkate almaktadır (Ersoy, 2003:
529). Kültürel ekoloji kuramının kaynaklarından biridir.

Kültür Çatışması
İki yahut daha fazla kültürün birbiriyle karşılaşması esnasında ortaya çıkan
çatışmalı durum. Kültürlerin karşılaşması farklı sonuçlar doğurabilir. Her zaman için
çatışmalı bir durum gerçekleşmeyebilir. Kültürlerin karşılaşmasından uyum, bütünlük,
uzlaşı, katılım doğabileceği gibi çatışma, karşıtlık, sömürme, yok etme de doğabilmektedir.
Kültür çatışması ise açık bir şekilde farklı kültürlerin birbirlerini içerme, yok etme, ortadan
kaldırma, sömürme, işgal etme, yok sayma gibi siyasal ve kültürel pratikler sonucu
doğmaktadır. Samuel Huntington’ın (2015) ‘medeniyetler çatışması’ tezi, kültür
çatışmasının teorik temellerini göstermesi bakımından bir örnektir. Ona göre çatışma
siyasal ve iktisadi alanlardan medeniyet ve kültür alanlarına doğru evrilmektedir.
Dolayısıyla farklı kültürler bir çatışma ortamının doğmasına neden olmaktadır. Kültür
çatışması, küreselleşen dünyanın olası sonuçlarından biridir.

Kültür Göçü
Kültür göçü, esasen bir toplumun, topluluğun, halkın veya kişinin bir yerden başka
bir yere taşınması ve göç etmesi sonucunda gerçekleşen yeni bir kültürel durumdur.
Toplumun, topluluğun, grubun yahut bireyin göçü aynı zamanda bir kültür kalıbının da göç
etmesi demektir. Tarihsel süreçte gerçekleşen büyük göçler, taşınmalar, sürgünler,
mübadeleler ve yer değiştirmeler birer kültür göçü olarak algılanabilir. Kültür göçü, bir
yerdeki kültürel hayat şekillerinin, gelenek ve göreneklerin, yaşantıların korunarak başka
bir yere taşınıp tekrar deneyimlenmesini içerir. Bir başka açıdan kültürel yayılma türü
olarak da ele alınabilecek olan kültür göçü, küreselleşme çağında küçülerek daha da
hızlanmıştır.

Kültür Şoku
Birden bire kendi kültürünün dışındaki bir kültürle tanışan, o kültür içinde
yaşamaya başlayan kişilerin karşılaştığı karmaşık durum. Bir kültüre mensup bireylerin,

tanımadıkları ya da daha önce içinde yaşamadıkları farklı bir toplumsal çevreye girdikleri
zaman, o çevreye ait kültür öğeleri karşısında uyum yapmakta zorlanmaları sonucunda
içine girdikleri sıkıntı, bunalım, zorluklar ve gösterdikleri tepkiler, anomi durumu. Yeni bir
kültürle karşılaşan kişinin kendi kültürü ile yeni kültür arasındaki şaşkınlık halini ifade
eden kültür şoku, kişilerde ve toplumlarda farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Kimi
insanlar kültür şokunu hızlı bir şekilde atlatırken, kimilerinde bu şok uzun sürebilmekte ve
bir boşluk oluşabilmektedir. Kültür şoku aynı şekilde kimi karşılaşmalarda olumlu
sonuçlar doğururken, kimi karşılaşmalarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Kültür
şoku, kültür değişimine yol açabilmektedir. Bazen kültür şoku, inkârlara da neden
olabilmekte ve kişinin ait olduğu eski kültürünü inkâr edip yeni kültüre dâhil olmasını
doğurabilmektedir.
Kültür şoku durumda birey, bir boşluğa düşer, çünkü toplumsal çevresini
anlamlandırabileceği ve çevresiyle ilişki kurabileceği temel araçtan, yani kültürden
yoksundur. Bu nedenle başka bir toplumsal çevreye giren bireyler, büyük ölçüde kendi
cemaatlerinin yanında yaşamaya çalışır. Büyük kentlerdeki belirli hemşehri gruplarının
iskan ettiği mahalleler ve hemşehri dernekleri; yurtdışında ise aynı ülkenin hatta aynı
yörenin insanlarının oluşturduğu mahalleler ve oralardaki mekân, üretim ve tüketim
ilişkileri ile yeniden üretilen kültür öğeleri büyük oranda kültür şokunu çabuk atlatmaya ve
yeni duruma uyum sağlamaya dönük çözüm olabilmektedir (Aydın, 2003: 538).

Kültür Yozlaşması
Kültürün kendi biricik özelliklerini kaybetme durumu. Kültürün bozulması, farklı
kültürler arasında erimesini ifade eden kavram, kültür değişmelerinin bir sonucu olarak
ortaya çıkar. Yozlaşma asli özellikleri ve yapıları kaybetme, onlardan uzaklaşma, onları
önemsememe halini anlatır. Kültürel yozlaşma ise kişinin ve toplumsal grupların ait
oldukları kültür kalıplarını fütusuzca ve bilinçsizce değiştirme, bozma, dikkate almama
hallerini ifade eder.

Kültürel Asimilasyon
Asimilasyon, iki farklı kültürün karşılaşmasında ortaya çıkan sonuçlardan biridir.
Asimilasyon, bir toplumsal yapıya yahut kültürel haleye yeni gelen bir kişinin, grubun,
topluluğun egemen olan yapıyla ve kültürle kendi nitelikleri görünmeyecek biçimde
bütünleşme ve erime sürecidir. Daha çok olumsuzlama içeren terim, küçük ve önemsiz
grupların egemen ve güçlü kültürlerce emilmesini anlatmaktadır. Kültürel asimilasyon
fikri, kültürlerin yan yana yaşamasını, çokkültürlü bir yapıda yan yana yaşayabilme
potansiyelini göz ardı ettiği için zaman eleştirilen bir yaklaşımdır. Ancak bütün
karşılaşmalar asimilasyonla sonuçlanmadığı gibi birbirini kabul eden çokkültürlü bir yapı
ile de sonuçlanmaktadır. Bu açıdan kültürel asimilasyon fikrinin bazı hususları
açıklayabildiği söylenebilir.

Kültürel Bozulma
Belli bir kültürün zaman içinde aşınması, etkisini yitirmesi yahut üyelerinin
hayatından çıkmasıdır. Kültürel bozulma, belli bir kültürün temel kalıplarının, ilkelerinin,
özelliklerinin deforme olmasıdır. Kültürel bozulma, bir süreç ifadesidir. Zaman içinde kimi
kültürlerin, kültürel örüntülerin, kültürel özelliklerin hayata tutunamaması ve hayatın
dışına çıkması, kültürel değişimin tespit ettiği bir husustur. Kültürler zamanla değişebilir
ve dolayısıyla bozulabilir. Bunun çok değişik nedenleri olabilir. Bunun karşısında kültürün
korunması, muhafaza edilmesi gibi bir tavır gelişebilir. Tam aksine kültürün bozuluşunun
bir süreç meselesi olarak gören başka bir tavır da gelişebilir.

Kültürel Değişme
Kültürel değişme, herhangi bir kültürde zaman içinde meydana gelen değişmeleri
ve başkalaşmaları ifade eder. Kültürel değişme kültürün temel bir özelliğidir. Kültürel
değişme içten ve dıştan gerçekleşebilir. Herhangi bir kültürün kendi iç dinamiklerindeki ve
özelliklerindeki değişmeler içten değişmeyi, dıştan müdahaleler yahut karşılaşmalar
sonucunda meydana gelen değişmeler ise dıştan değişmeyi doğurmaktadır. Hemen her
zaman gerçekleşmiş olan her iki değişme biçimi kültürlerin uzak duramayacağı
gerçeklikleridir. Kültürel değişme daha çok iki farklı kültürün karşılaşmasının sonuçlarını
açıklamaktadır.
Kültürel değişme, herhangi bir nedenle belli bir kültürün temel unsurlarında,
pratiklerinde, sunumlarında, hayat şekillerinde görünen farklılaşmalardır. Gündelik hayat
ilişkilerinde kendini açıkça gösteren kültürel değişme, bir toplumun yaşantısındaki
farklılaşmaları, değişmeleri izah eder. Kültür değişmesinin çok yönlü etkileri ve sonuçları
olagelir. Psikolojik sonuçlar doğurabildiği gibi toplumsal sonuçlar da doğurabilmektedir.
Kültür değişmesinin sonuçları bireyden bireye, gruptan gruba değişiklik gösterir. Ama
mutlak anlamda bütün toplumsal yapıda büyük etkiler meydana getirir. Kültür değişmesi
demek gerçek anlamda toplumsal değişme demektir.
Kültürel değişme, yeni kültür biçimlerinin, tarzlarının, temsillerinin ve aktörlerinin
ortaya çıkmasını sahneler. Kültürün hemen her alanında bu değişimleri gözlemlemek
mümkündür. Kültürel alanlar çeşitlenir, yenilenir ve başkalaşır. Bütün zamanlarda bu
böylece gerçekleşmiştir. Ancak küreselleşme, kitle iletişim araçları ve teknolojik
gelişmeler kültür değişmelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesine neden
olmaktadır. Böylesi bir süreçte “kültürel ortamlar beklenmedik biçimlerde ve eskisine
oranla çok daha önemli ölçüde değişim göstermektedir. Göç, kentleşme ve teknoloji bu
dinamik ortamın önde gelen etkenleridir. Kültürel kategoriler, ortamlar, yargılar,
bağlılıklar ve ilişkiler çılgınca değişmektedir. Dünya kültürleri anlamın yeni alanlarına
sürekli olarak yeniden bağlantılandırılmaktadır” (Lull, 2001: 1999).

Kültürel Etkileşim
Kültürel etkileşim, kültürlerin birbirleriyle karşılaşmaları ve temas etmeleri
neticesinde gerçekleşen yeni bir durumdur. Kültür, belli bir yerde oluşup başka yerlere
taşınabilme özelliğine sahiptir. Geçmişten bugüne kültürlerin taşındığı, böylece farkıl
kültürlerin birbirleriyle karşılaştığı görülmüştür. İşte kültürel etkileşim böylesi bir ortamda
gerçekleşmektedir. Belli bir kültürün yahut kültür çevresinin (kişiler, gruplar, yapılar,
özellikler) başka bir kültür çevresi ile bir nedenden dolayı karşılaşması kültürel etkileşimi
doğurmaktadır.
Etkileşim karşılıklı ilişki biçiminde gerçekleşir. Her iki kültür çevresi birbirlerini
olumlu yahut olumsuz bir biçimde etkileyebilir; etkileşimin sonuçları böylece farklılıklar
gösterebilir. Örneğin, Türk kültürünün Batı kültürü ile etkileşime girmesi her iki kültür
çevresinde de farklı sonuçların doğmasına neden olmuştur. Etkileşim sürecinde baskın ve
güçlü kültürün diğer kültüre daha fazla etki ettiği gözlenmiştir. Bariz bir şekilde kültürel
değişme süreci olan etkileşim, kültürel asimilasyon, kültürel bozulma, kültürel yenilenme,
kültürel gelişme gibi farlı kültür tepkilerine neden olabilmektedir.

Kültürel Gecikme
Amerikalı sosyolog William Ogburn’u ifade ettiği kavram, maddi kültür unsurları
ile manevi kültür unsurları arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Her iki kültür unsurdaki
değişmelerin eş zamanlı olmaması, kültürel gecikmeye neden olmaktadır. Kültürel
gecikme toplumsal değişmenin yönünü gösterdiği gibi bu değişim sürecindeki
uzlaşmazlıklara ve çatışmalara da işaret etmektedir. Kültürel gecikme, toplumsal değişim
sürecinin farklı boyutlar içerdiğini anlatmaktadır.

Kültürel Görecelik
Kültürel görecelik/görecilik yahut rölativite, genel anlamda, geleneklerin, yaşam
biçimlerinin, dinlerin, değerlerin, ahlakların, gündelik alışkanlık ve tavırların bir kültürden
diğerine farklılık gösterdiğini; insan varlıklarının ahlaki inanç, tavır ve değerlerini temelde
kültür çevrelerinden kazandıklarını, insanların kendi kültürlerinde toplumsal olarak kabul
gören ya da kutsanan değerleri içselleştirdiklerini; farklı kültürlerdeki insanların, yalnızca
tek bir ahlakın varolduğuna değil, fakat aynı zamanda tek doğru ahlakın kendi ahlakları
olduğuna inandıklarını savunan bir anlayıştır. Farklı kültürlerde farklı ahlaklılık
standartlarının, pratiklerle inanç sistemlerinin varolduğunu, bütün bunların değer ve
geçerliliklerinin kendilerine dışsal bir bakış açısı veya noktadan yargılanamayacağını,
farklı kültürlerin değer sistemleri arasında mutlak bir mukayese edilemezlik bulunduğunu
öner süren yaklaşımdır (Cevizci, 2002: 644).
“Farklı kültürlerde geçerli ve birbirinden köklü farklılıklar gösteren ahlak
standartlarının, pratiklerin ve inanç sistemlerinin, dışarıdan bir bakış açısıyla değerlerine
ilişkin yargılanamayacakları görüşü”ne dayanan kültürel rölativizm (Edgar-Sedgwick,
2007: 98), her kültürün kendi bağlamı içinde değerlendirilmesi gerektiğini önerir. Her

kültür kendi özelinde, özerkliğinde, özel şartları içinde anlam bulmaktadır. Kültürlerin
yorumlanması ancak kendi anlam dünyasının ve bağlamlarının bilinmesine bağlıdır. Bu
yüzden kültürel rölativizm, kültür karşılaştırmalarından önce her kültürün kendi değer
dünyasında anlaşılması gerektiğini savunmaktadır.

Kültürel Sermaye
Bireyin belli bir grup, yapı, sınıf, toplum içinde edinmiş olduğu beceri, yetenek,
bilgi, eğitim, kariyer durumlarının genel adı. Kültürel sermaye diğer sermayeler gibi
toplumda değişik katmanlarda farklılıklar göstermektedir. Toplumun bütün üyelerinin
kültürel sermayesi aynı olmamaktadır. Kültürel sermaye belli kaynaklara, imkânlara,
şartlara ve çevrelere yakın olmakla doğrudan ilgili bir durumdur. İyi okullarda okumak,
kültürel dünyaları deneyimlemek, kültür ortamlarına dâhil olmak, yetenekleri
ilerletebilmek şeklinde gelişen kültürel sermaye, diğer sermaye biçimlerinden bağımsız
değildir. Her sermaye biçimi birbirini etkileyebilir.
Kültürel sermaye kavramı, Bourdieu’nun kültür sosyolojisi tartışmalarına dâhil
olma yollarından biridir. Toplumsal ilişkileri belirleyen değişik sermaye biçimleri vardır.
Ekonomik sermaye ve sosyal sermaye en çok bilinen biçimlerdir. Her biri kendi
bağlamında toplumsal ilişkileri belirlemektedir. Bunun yanısıra kültürel sermaye de
insanın toplumsal alanda yer almasına etki etmektedir. Bourdieu’ya göre kültürel
sermayenin de çeşitli boyutları vardır. Bu anlamda, güzel sanatlara ve kültüre ilişkin nesnel
bilgi; kültürel beğeniler ve tercihler; biçimsel nitelikler (örneğin, üniversite derecesi, müzik
eğitimi); kültürel beceriler ve teknik ustalık (örneğin, bir müzik aleti kullanma yetisi); zevk
sahibi olma ve iyi ve kötü arasında ayrım yapma yetisi. Bu anlamda Bourdieu’nun kültürel
sermayeyi daha geniş bir habitusun bir boyutu ve bu nedenle ona sahip olanların toplumsal
konumlarını yansıtan bir olgu olarak gördüğü söylenebilir (Smith, 2005: 190). Kültürel
sermaye, toplumsal eşitsizlikleri sergilemekte, kültürün yeniden üretilmesini
göstermektedir. Bedenselleşmiş (embodied state), nesneleşmiş (objectified state),
kurumsallaşmış (institutionalized state) gibi üç ayrı şekilde gerçekleşen “kültürel sermaye
en geniş anlamda sınıfsal eşitsizliklerin toplumsal kurumlar aracılığıyla sürdürülmesini ve
tüketilen nesne ve hizmetlerin sahip olduğu kültürel kodlar ile sınıfsal farkların
pekiştirilmesini sağlar” (Aydemir, 2011: 51). Kültürel sermaye kavramı ile Bourdieu,
kültürün toplumsal ilişkilerdeki merkezi yerini belirlemektedir. Bu anlamda özgün ve yeni
bir katkı olarak değerlendirilmesi gerekir.

Kültürleme
“Kültürleme, toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma,
kazandırma, toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altında tutarak,
kültürel birlik ve beraberliği sağlama, bu yolla da toplumsal barış ve huzuru sağlama
sürecidir” (Güvenç, 1997: 85). Kültürleme süreci, belli bir dönemde ağırlık kazanarak
işler, sonraları yavaşlar. Özellikle kişiliğin oluşma dönemlerinde, çocukluk ve gençlik
çağlarında kültürleme daha aktif bir şekilde işler; ancak olgunluk zamanlarında azalır. Bu

dönemde kişinin kişiliği ve karakteri iyice belirginleşmiştir ve ait olduğu toplumun kültür
değerlerini öğrenmiştir.
“Kişinin doğduğu andan itibaren içine doğduğu kültür tarafından o kültürün değer,
anlam ve normlarıyla öğretilmesi süreci. Bu süreç ölüme kadar devam eder ve doğumdan
itibaren çeşitli toplumsal/kültürel çevreler ve ortamlarda işler. Doğumdan erişkinliğe kadar
aile, çocukluk ve okul çevresi, erişkinlikten itibaren de akranlar topluluğu, iş çevresi, sınıf,
toplumsal tabaka gibi çeşitli gruplar içinde kişi, kendi kişiliği ile toplumun beklentileri
arasındaki dengeyi bu süreçle kurar. Kültürleme süreci bir tür toplumsal uyarlanma
sürecidir. Bu nedenle sosyoloji literatüründe sosyalizasyon ya da toplumsallaşma olarak
anılır” (Aydın, 2003: 537).

Kültürlenme
Kültürlenme, belli bir toplumda yaşayan bireylerin o toplumun kültürünü tanıma,
benimseme ve edinme sürecidir. Bir yönüyle sosyalleşme süreci olan kültürlenme,
bütünüyle toplumsal hayat ortamında gerçekleşir. Bu anlamda sosyolojik bir kurumdur
kültürlenme. “Belli bir toplumda, o toplumun farklı kesimlerinden gelen ve o kesimlere
özgü farklı tutum, davranış, değer ve yaşam biçimi özelliklerine sahip grupların, yeni bir
toplumsal çevreye girmeleri durumunda daha önce sahip oldukları özelliklere benzemeyen
ama yeni girdikleri toplumsal çevreye de ait olmayan ancak o toplumsal çevreye
uyumlarını kolaylaştıran yeni kültürel tutum, davranış, değer ya da yaşam biçimi öğeleri
yaratmaları” (Aydın, 2003: 537).
Kültürlenme belli aktörler arasında, belli kurallar gözetilerek, belli sonuçlar elde
edilmek suretiyle gerçekleştir. Toplumsal aktörler birbirlerine kültür aktarırlar; toplumun
yeni üyeleri (çocuklar, gençler) ile eski üyeleri (yaşlılar, büyükler) arasındaki etkileşim ve
iletişim ortamında kültürlenme gerçekleşir. Kültürlenmenin en önemli özelliği insanlar
arası oluşudur. Kültürlenme aynı zamanda kurumlar, örgütler, organizasyonlar, yapılar
ortamında da gerçekleşir. Aile, siyaset, din, eğitim, spor, okul, folklor, eğlence, sanat vb.
kurumsal yapılar ortamında kültürlen, kültür alış-verişi gerçekleşir.
Kültürlenmenin amacı, belli bir toplumun kültürünün, yaşam tarzının, dünya
görüşünün bireylere kazandırılması, aktarılmasıdır. Dolayısıyla belli bir topluma ait bir
kültür, benlik, kişilik, kimlik kazanımı, kültürlenmenin en önemli hedefidir. Genel
anlamda bir toplumdaki bireyler ait oldukları toplumun kültür kodlarını, özellikleri,
pratiklerini kültürlenme sonucunda bilirler, tanırlar, öğrenirler. Ancak mutlak surette her
birey aynı düzeyde ait olduğu kültür değerlerini yaşamına aktaramayabilir. Kişilikler ve
karakterler burada önemli bir fark oluşturur. Gene de kültürlenme bir ideal çerçeve çizerek
toplumsal hayatın belli kültür kalıpları içinde sürdürülmesini sağlar ve belli bir toplum
içindeki kültürel etkileri içerir.

Kültürleşme
Kültürleşme, farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi ve her ikisinin da az-çok
bir değişime uğramaları, başka kültürden etkilenmeleri sürecidir (Aydın, 2011: 263).
“Kültürleşme, toplumun kendi içinde gerçekleşen kültürlenme sürecinin dış dünyaya,
yabancı dil ve kültürlere açılmasıdır. Kültürleşmede, kültürlerin veya o kültürleri yaşayan
bireylerin ve grupların doğrudan etkileşime girmeleri şart değildir. Yazılı basın, Radyo, TV
yayınları, sinema, sanat ve moda akımlarının da uzun vadede, birbiriyle yüz yüze
gelmeden kültürleşmeleri mümkündür” (Güvenç, 1997: 87).
Kültürleşme ile toplumsallaşma/sosyalleşme arasında doğrudan bağlar vardır. “Eğer
toplumsallaşma, örgütsel yapılar içinde işlev gören insanların toplumsal varlık olması
süreci ise, kültürleşme, kurumsal yapılar içinde iletişim kuran insanların aynı zamanda
kültürel varlık olma sürecidir. Bu ikinci süreç, insanların belirli değer, norm ve
anlamlardan hareketle birbirleriyle ilişki kurması ve sembolik etkileşimler içine
girmesidir” (Zijdervald, 2007: 165). Kültürleşme, insanın toplumsal süreç içinde daha
derin ve anlamlı alanları gözleme biçimidir. Anlamlar, semboller, jestler, tavırlar
kültürleşme sürecinde öğrenilir.
Kültürleşme, açık bir şekilde farklı kültürlerin birbiriyle ilişki kurması, karşılaşması
ve birbirlerini etkilemeleri yahut birbirlerinden etkilenmeleri sürecidir. Kültürleşme süreci
de belli aktörler, kurumlar, ilişkiler ve siyasetler çerçevesinde işler. Geçmişten bugünde
kültürleşme etkin bir süreç olarak varlığını sürdürmektedir. Bir kültürün başka bir yere
taşınması, bir kültür mensubunun başka bir kültür ortamı ile karşılaşması, orada yaşamaya
başlaması her zaman için mümkün olmuştur. Gezginler, tüccarlar, din adamları,
eğitimciler, öğrenciler, ilim adamları, göçler, savaşlar, ticari ilişkiler kültürleşmenin, kültür
alış-verişinin en önemli yapısal aktörleri olagelmiştir.
Kültürleşmenin farklı sonuçları vardır. Her zaman için olumlu bir sonuç
vermeyebilir. Bir sentez, farklı kültürle zenginleşme, gelişme, farklılık kazanma gibi
olumlu sonuçlarla birlikte kültür kaybı, kültür yozlaşması, kültür şoku, asimilasyon,
yabancılaşma gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilir. Çünkü kültürleşme, her zaman ve her
dönem için ‘saf ve masumane’ bir kültür ilişkisi olarak işlemez. Onun ardındaki nedenlerin
iyi araştırılması gerekir. Karşılaşma gayet normal, saf, kendiliğinden olabildiği gibi
programlı, amaçlı, niyetli, sonuca odaklı da olabilir. Her iki durumun sonuçları ister
istemez farklı olacaktır. Kimi kültür karşılaşmalarında yaratıcı sentezler, olumlu yorumlar
doğabilmişken kimi kültür karşılaşmalarında asimilasyon, aşağılama, yüceltme, kimlik ve
benlik kaybı da gerçekleşebilmiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültür, tek bir kavramla ifade edilmez; kültür aynı zamanda pek çok kavramın
oluşma ortamını sağlar.


Kültür belirgin bir şekilde bir çevre oluşturur. Buna kültür çevresi adı verilir.


Kültürün hayatın tamamını kuşattağı gibi kültür kavramları da hayatın farklı
özelliklerine göre anlam kazanır.

Kültür bütünleşmeye yol açtığı gibi ayrışmalara ve farklılaşmalara da yol açar.
Kültür şoku, kültür çatışması, kültür yozlaşması buna örnek verilebilir.


Kültür en önemli sosyal sermayelerden biridir.

Bölüm Soruları
1. Kültürleşmenin sonuçları nelerdir?
2. Ogburn'un Kültürel Gecikme'si nasıl bir süreci ifade etmektedir?
3. Kültürlenme ve Kültürleme kavramları arasındaki farklar nelerdir?
4. Kültürel Görecelik neyi ifade etmektedir?
5. "Bir kültüre mensup bireylerin, tanımadıkları ya da daha önce içinde yaşamadıkları
farklı bir toplumsal çevreye girdikleri zaman, o çevreye ait kültür öğeleri karşısında uyum
yapmakta zorlanmaları sonucunda içine girdikleri sıkıntı, bunalım, zorluklar ve gösterdikleri
tepkiler, anomi durumu."
Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu tanımlamaya karşılık gelmektedir?
a)

Kültür çatışması

b)

Kültüryozlaşması

c)

Kültür şoku

d)

Kültürel bozulma

e)

Kültürel değişme

6. Aşağıdaki durumlardan hangisi "Kültürel Değişme" ile alakalı değildir?
a)
Kültürel değişme, herhangi bir kültürde zaman içinde meydana gelen
değişmeleri ve başkalaşmaları ifade eder.
b)
Kültürel değişme, herhangi bir nedenle belli bir kültürün temel unsurlarında,
pratiklerinde, sunumlarında, hayat şekillerinde görünen farklılaşmalardır.
c)
Kültürel değişme, yeni kültür biçimlerinin, tarzlarının, temsillerinin ve
aktörlerinin ortaya çıkmasını sahneler.
d)
gösterir.
e)

Kültür değişmesinin sonuçları bireyden bireye, gruptan gruba değişiklik

Kültür değişmesinin tek yönlü etkileri ve sonuçları olagelir.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Kültürlenme" kavramını tanımlamaktadır?
a)
Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşime girmesi ve her ikisinin da az-çok bir
değişime uğramaları, başka kültürden etkilenmeleri sürecidir.

b)
Toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma,
kazandırma, toplumun istediği insanı eğitip yaratma ve onu denetim altında tutarak, kültürel
birlik ve beraberliği sağlama, bu yolla da toplumsal barış ve huzuru sağlama sürecidir.
c)
Bireyin belli bir grup, yapı, sınıf, toplum içinde edinmiş olduğu beceri,
yetenek, bilgi, eğitim, kariyer durumlarının genel adı.
d)
Belli bir toplumda yaşayan bireylerin o toplumun kültürünü tanıma,
benimseme ve edinme sürecidir.
e)
Kültürlerin birbirleriyle karşılaşmaları
gerçekleşen yeni bir durumdur

ve

temas

etmeleri

neticesinde

8. Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu'ya göre kültürel sermayenin boyutları arasında
yer almaz?
a)

Kültürel gecikme

b)

Kültürel beğeniler ve tercihler

c)

Güzel sanatlara ve kültüre ilişkin nesnel bilgi

d)

Zevk sahibi olma

e)

Kültürel beceriler ve teknik ustalık

Cevaplar: 5) c 6) e 7) d8) a

5. KÜLTÜRLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür, farklı biçimlere ayrılan bir yapıdır.
2. Kültür, halk kütürü, milli kültür, geleneksel kültür gibi temel biçimleri içerdiği gibi
popüler kültür, kitle kültürü gibi daha yeni kültür biçimlerini de içerir.
3. Kültür biçimlerinin farklılığı ve zenginliği kültürün ne kadar zengin bir içeriğe
sahip olduğunu gösterir.
4. Bazen kültür biçimleri arasında uyum, bazen de çatışma olabilir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Milli Kültür ile Halk Kültürü arasında ne gibi farklar vardır?
2. Popüler kültür ile yüksek kültürü kıyaslayınız?
3. Popüler kültürün etkinliğini arttıran özellikleri nelerdir?
4. Yüksek kültürün temel iddiaları nelerdir?

Anahtar Kavramlar


Halk kültürü



Popüler kültür



Küresel kültür



Kitle kültürü



Altkültür



Yüksek kültür

Halk Kültürü
Önemli bir kültür kalıbı olan halk kültürü, modern kültür kalıplarından daha önce
ortaya çıkan ve belli bir halkın yaşantısının ana özelliklerini barındıran bir kültür türüdür.
Adından da anlaşılacağı gibi, belli bir yörede, coğrafyada, bölgede yaşayan bir halkın
kendine ait kültür kalıbıdır. O halkın yaşam biçimine, inancına, gelenek ve göreneklerine,
ahlaki değerlerine, dünya görüşüne, örf ve adetlerine göre şekillenmiş ve bir yaşama
biçimi, bir duyuş, bir zihniyet halini almış kültürdür. Halk kültürü, genelde aynı halkın tüm
üyelerini bir araya toplayan, onları ortak yaşamda ve sembollerde buluşturan bir özellik
sunar. Halk tarafından bilinen, benimsenen, deneyimlenen, kuşaktan kuşağa aktarılan
kültür kalıpları, önemli bir referans olma özelliği gösterir. Bir halkın yaşantısının genel
hususiyetlerinin yanı sıra ayrıntılarını da içerir.
Halk kültürü, bir ülkenin yaşayan diğer kültür biçimlerinden çok fazla ayrışmaz. O
her daim var olan, yaşayan, dönüşen, değişen ama bir şekilde varlığını sürdüren bir
kültürdür. Çünkü varlığı bizzat millete ve halka dayanmaktadır. Halk kültürünün oluşumu
uzun zamanlara dayanır. Belli bir zaman sürecinde oluşan halk kültürü, otantik
yaşantılardan, otantik düşüncelerden ve durumlardan beslenir. Halk kültürü için geçmiş
dönemler önem arz eder. Halk kültürü uzun zamanların ürünü olduğu gibi, bir halkın
bireyleri arasındaki uzlaşıyı, anlaşmayı, kaynaşmayı, sürekliliği sağlayan en önemli
unsurları barındırır. Bireylerine belli bir kimlik ve aidiyet sağlar; bireylerin aidiyet
zeminlerini meydana getirir.
Diğer kültür biçimlerinde genel kaide olan değişim halk kültürü için de geçerlidir.
Hiçbir kültür kendini değişim yasasından uzak tutamaz. Yaşam biçimleri ve zihniyet
alanındaki değişimler kültürlere doğrudan yansır. Bir halk bütün zamanlarda aynı biçimde
yaşayamaz ve düşünemez. Zaman, eşya, teknoloji, algı halkın genel durumunu etkiler.
Teknolojik gelişmeler, küreselleşme gibi olgular halk kültürünün değişmesine yol açabilir.
Aynı şekilde başka kültürlerle, toplumlarla temas da halk kültürün değişmesinde etkendir.
Bütün bu değişimlere rağmen, halk kültürün genel özellikleri, özel durumları gelenek ve
görenek ekseninde kendini korumaya alabilir. Tüm değişme göstergelerine ve toplumlar
arası ilişkilere rağmen her halkın kendi öz kültürü, otantik konumu varlığını sürdürür. Eğer
bu varlık sürdürülmezse halk kültürü ortadan kalkar.
Halk kültürünün en önemli kaynağı elbette bizzat o halkın yaşam şekilleri ve
zihniyet dünyasıdır. Kültür bu anlamda o halkın yaşam şekillerini ve zihniyetini somut hâle
getirir, gösterir. Ancak daha özel kaynaklardan da söz etmek mümkün olabilir. Sözlü ve
yazılı kaynaklar, hikâyeler, yaşantılar, gelenek ve görenekler, adetler, töreler ve bu
yapıların toplumsal hayattaki sunumları ve temsilleri halk kültürün kaynakları arasında yer
alır. Örneğin masallar, hikâyeler, türküler, ninniler, maniler, deyişler halk kültürün sözlü
kaynaklarındandır. Aynı şekilde gündelik hayat içinde sergilenen kültürel biçimler de bu
kaynaklara dâhildir.
Halk kültürü bir atmosfer ve şemsiye kurumdur. Diğer kültür kalıplarının üstünde
yer alır. Diğer kültür kalıpları ile ilişkisi vardır, ancak onlara indirgenemez. Örneğin

popüler kültür, kitle kültürü, milli kültür, yüksek kültür, alt kültür gibi kültür biçimleri halk
kültüründen beslenir ve yararlanır. Ancak birebir halk kültürünün kendisini temsil etme
iddiaları olamaz. Önemli olan bu kültür biçimleri ile halk kültürünün ilişkiselliğinin
bulunmasıdır. Bu kültürler halk kültüründen beslenebildikleri gibi ondan kopabilirler de.
Halk kültürü farklı tavırların konusudur. Kimi zaman yüceltilen ve bir saf kültür
gibi sunulan halk kültürü, kimi zaman eleştirilmekte hatta aşağılanabilmektedir.
Modernleşmeye, küresel ilişkilere, kültür değişimlerine, ilerlemeye karşı korunaklı bir yapı
olarak görülen halk kültürü, haksız bir şekilde ‘gerici’ damgasını yiyebilmektedir. Benzer
şekilde toplumsal tabakalar sisteminde ‘halk/avam’ ve ‘seçkin/havas’ ayrımına bağlı olarak
halk kültürü ile seçkinci kültür arasında kimi farklılıklar ileri sürülmektedir. Halkın
yaşantısı ile kendisine dayalı ancak birçok nedenle halktan kendini ayrı gösteren tabakala
yaşantısının farklılığı, ister istemez kültürel alanda da kendini göstermektedir. Oysa bunun
iyi analiz edilmesi gerekir. Halk kültürünün nerede, nasıl ve niçin direnç alanı oluşturduğu,
nerede yol açıcı olduğu, nerede besleyici bir kaynak olduğu çok dikkatli bir şekilde
incelenmeye muhtaçtır.

Milli Kültür
Milli kültür, belli bir milletin yaşam şekillerini kendinde toplayan kültürdür. Bir
milleti bütünleştiren, belli değerlerde buluşturan, milletin bireylerinde ortak kanaatler,
duygular, düşünceler ve eylemler yaratan milli kültür, bir toplumun milletleşme sürecinin
en önemli görünümlerinden biridir. Toplulukların ve toplumların millet olma esası, milli
kültüre bağlıdır.
Milli kültür, bir milletin sahip olduğu varsayılan bütün tutum ve davranışları,
düşünüş ve yaşayış biçimini, dilini, maddi ve tinsel dünya ile kurduğu kendine özgü ilişki
biçimini potasında toplayan bir pota gibi düşünülmektedir. Bu öyle bir bütündür ki,
tasavvur edildiği şekle göre ahenkli olması, öyle pek kolay kolay değişmemesi beklenir.
Zira bu bütün, o millete rengini, kimliğini vermektedir. Bu kültür, o millete mensup
bireylerin referansı olan bir ‘töz’dür (Aydın, 2003: 475).
Milli kültür, belli unsurlara dayalı bir şekilde oluşur. Kültürün unsurları milli
kültürler için de geçerlidir. Dil, din/inanç, tarih, bilim, eğitim, ekonomi, sanat, edebiyat,
müzik, gelenek ve görenekler, değerler ve tutumlar, davranışlar, adetler, teknoloji, eşya,
aletler, folklor, semboller gibi temel unsurlar milli kültürün en önemli unsurları ve
kaynakları arasında yer almaktadır.
Milli kültür, bir milletin yaşantısının kodlarını ve temel yanlarını temsil eder. Bir
referans kültürdür milli kültür. O milletin zihniyeti, dünya algısı, insan düşüncesi ve genel
hayat görüşü, milli kültürde yansır.

Yerel Kültür
Belli bir yerin, coğrafyanın, memleketin, ortamın başka toplumlardan ve
kültürlerden esinlenmeden kendi özgün sınırlarını, kültürel biçimlerini, folklorunu, yaşam
biçimlerini koruyarak ortaya koyduğu kültür. Daha çok folklorik özellikler sunan yerel
kültür, sınırları belli yere ilişkin bir kimlik sunumu ve referans geliştirir. Gündelik hayatın
sürdürülmesinde aktif rol üstlenen yerel kültür, hayatın kendi etrafında dönmesini sağlar.
Toplumlar arası ilişkilerin artması, küresel ölçekte taşınmaların başlamasına bağlı olarak
yerel kültürlerde açılma olabilmektedir.

Küresel Kültür
Dünya ilişkilerinin küreselleşmesi/globalleşmesine bağlı olarak kültürler arasındaki
geçişliliğin artması sonucunda gelişen yeni bir kültür biçimi. Küreselleşme sürecinin en
önemli sonuçlarından biri olan küresel kültür, yerel ilişkileri, yerel kültürleri, otantik
alanları küresel ölçeğe taşıyarak yeni bir kültür yorumunun oluşmasına yol açmaktadır.
Bilindiği gibi küreselleşme, özellikle yirminci yüzyıldaki gelişmelere bağlı olarak
toplumsal, siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmeleri ve dönüşümleri ifade etmek için
kullanılan bir kavramdır. Bir süreç olarak ele alınan küreselleşmenin daha önceki
yüzyıllarda da var olduğu söylenmekle birlikte esas itibariyle yirminci yüzyılın bir gerçeği
olduğu genelde kabul görmektedir. Bilim, sanayi, teknoloji ve kitle iletişim alanlarındaki
hızlı gelişmenin, dünya ilişkilerini yeniden ele aldığı, dönüştürdüğü, yeniden kurguladığı
bir düzlemi ifade eden küreselleşme, modernleşme sürecinin yeni bir aşaması olarak da
değerlendirilmektedir. Küreselleşmenin tıpkı diğer önemli gelişmeler gibi kendine özgü
nedenleri ve sonuçları bulunmaktadır.
Küreselleşme, diğer alanlara etkisinin yanı sıra kültür alanına da etki etmiştir.
Dolayısıyla ‘küresel kültür’ olgusunun ortaya çıkmasını, yeni bir kültür biçiminin meydana
gelmesine neden olmuştur. Bauman (1999: 8), küreselleşmenin birleştirdiği iddiasına
karşın onun aynı zamanda böldüğünü, parçaladığını, zamanı ve mekânı dolayısıyla kültürü
yeniden ürettiğini belirler. Marshall (1999: 449), küreselleşme kuramının küresel çaplı bir
kültürel sistemin ortaya çıkışını incelediğini, küresel kültürü ortaya çıkaran çok çeşitli
toplumsal ve kültürel gelişmeleri ele aldığını ifade eder. Bu yaklaşıma göre, dünya çapında
uydu enformasyon sisteminin varlığı; küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya
çıkması; kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi; dünya çapındaki spor dallarının
gelişmesi; ulus devletin hâkimiyetinin gerilemesi; küresel bir askeri sistemin ortaya
çıkması; küresel siyasal hareketlerin yayılması; küreselcilik bilincinin dünyayı tek bir yer
olarak kavraması yeni bir düzenin kurulmasının basamaklarıdır. Küreselleşme bu
doğrultuda ‘bir bütün olarak dünyanın somut yapılaşması’ şeklinde, yani dünyanın sürekli
yeniden kurulan bir çevre olduğu düşüncesinin küresel düzeyde yayılması diye tarif
edilmektedir.
Ardılında çok belirgin bir şekilde iktisadi, siyasi, ideolojik ve kültürel ön kabulleri
barındıran ve daha çok Batı’nın bakış açısının bütün bir dünyaya yansıması olarak

şekillendirilen küreselleşmenin kültürel boyutları, bir anlamda ‘küresel kültür’ kavramının
tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Her toplumu ve medeniyeti kuşatan tek bir küresel
kültürün olması mümkün değildir. Yerel kültürler, halk kültürleri yahut milli kültürler
küresel kültürün egemen olduğu bir toplumsal ve siyasal dizgede yaşamlarını
sürdürmektedirler. Kimi zaman küreselleşmeye karşı büyük direnç odakları, direnme
yöntemleri olarak devreye girebilmektedirler. Elbette bu yeni küresel süreç bütün kültürel
kalıpları, kültür öbeklerini etkilemektedir. Tüm yerel, milli ve halk kültürleri bu etki
sürecinin dışında değildir. Ama gene de bütün bu kültürlerin küresel kültüre teslim olduğu,
onun içinde eridiği, anlamını ve kendiliklerini yitirdiğini söylemek pek doğru olmaz.
Küreselleşmenin sonuçları ve etkileri bariz bir şekilde bütün kültür öbeklerinde kendini
göstermektedir ancak bu bütün kültür öbeklerinin küreselliğin içinde eridiği anlamına
gelmez.
Küreselleşme süreci ile birlikte oluşan kültür halesi, kültür-siyaset denkleminin bir
göstergesidir. Küreselleşme kendini inşa ederken siyasal bir bakıştan hareket etmiş, kendi
inşasının ancak kültür kanalıyla mümkün olacağını görmüştür. Yeni bir kültür anlayışı ile
ortaya çıkan küreselleşme, ekonomik ve siyasal bir sürecin adı olmanın yanında bir kültürel dönemece de işaret etmektedir. “Modern kültürün merkezinde küreselleşme, küreselleşmenin merkezinde de kültürel pratikler yatar” (Tomlinson, 2004: 11). Küreselleşme eğer
bir toplumun/kültürün başka toplumlar/kültürler üzerinde hegemonya kurması şeklinde de
algılanacaksa, bunun doğrudan kültürel ve dolayısıyla siyasal bir girişim olduğu görülecektir. Küreselleşme süreci ile birlikte kültür, kültürel çalışmalar, kültür okumaları hız kazanmış, farklı kültür adaları ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş, dünya kültürü kavramına paralel
bir şekilde hem kültürel farklar hem de benzerlikler ele alınmıştır. Küreselleşmenin kültüre
ilgisi (Robertson, 1999; King, 1998), kültürün siyasal bir eylem alanı oluşunun da bir göstergesi olmuştur.
Küreselleşme, kültür ürünlerinin geniş kitlelere ve bütün dünyaya yayılmasını
sağlamaktadır. Kültürü bir endüstri kolu gibi ele alan küreselleşme, belli standart kültür
kalıplarını üretip dağıtmaktadır. Bu standart kültür kalıpları içine yeme-içme, eğlenme,
gündelik hayat ritüelleri, giyinme, moda gibi alanlar dâhil olmakta ve neredeyse bütün
dünyada benzer kültür sunumları gerçekleşmektedir. Belli başlı markalar gerçekliği ve
sembolik yönleriyle bütün toplumlarda ön plana çıkmaktadır. Küreselleşme kültürlerin
standartlaşmasını ve belli bir tarz içinde toplanmasını doğurmaktadır. Kot pantolon,
fastfood, hamburger, cola, tşört, spor ayakkabı, popüler müzik, çok satan kitaplar gibi belli
ürünlerin hemen her yerde tüketildiği görülmektedir.
Küresel kültürün en önemli avantajı, gelişmiş kitle iletişim araçlarını ve bilgi
teknolojilerini kullanarak dünyanın her yanına ulaşması, adeta dünyayı ‘küçük köy’ hâline
getirmesidir. Böyle bir durumda küreselleşme aktörlerinin kültürel beğenilerinin ve
tercihlerinin bütün dünya kültürünü etkilemesi ve belirlemesi sonucu doğmaktadır. Yeni
kimlikler, yeni değerler, yeni kültürel yaşantılar hızlı bir şekilde bütün dünyaya
yayılmaktadır. Tüketim kültürü, kültürel beğeniler, üsluplar, söylemler yerel ve milli
kültürleri zorlamaktadır.

Küresel kültürün yaygınlığı, küresel dizgeye karşı çıkan direnme odaklarını, direniş
alanlarını, yerel kültürlerin önemsenmesini, milli kültürlerin tutum alışlarını bütünüyle
ortadan kaldıramamaktadır. Kimi zaman küresel kültüre eklemlenen, küresel kültür
siyasetinin içerdiği bu odaklar, farklı ve alternatif olma potansiyeline sahiptir. Bu
potansiyelin nasıl ele alındığı başka bir sorundur elbette. Yerellikler, direniş alanları, milli
kültürler küresel kültür tarafından emilebildiği gibi, küresel kültürü geriletebilmektedirler.

Popüler Kültür
Popüler kültür, yeni ve farklı bir kültür kalıbı ve kültür biçimi olarak dikkat çeker.
Popüler, halka ait, yaygın, kitlesel demektir; popüler kültür ise çoğunluğun, kitlelerin, çoğu
kimse tarafından benimsenen kültür demektir. Popüler kültür en geniş ve kabul gören
tanımıyla gündelik hayatın kültürüdür. Gündelik hayatın bütün kurumlarında ve
ritüellerinde kendini gösterir. Gündelik hayat içinde belirli bir yaşam tarzının ideolojik
olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını da sağlar. Gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve
onaylanma ortamını yaratır. Dolayısıyla popüler kültür gündelik hayat içindeki iktidar
mücadelesinin da alanıdır. Kimilerine göre popüler kültür kitlelerin yaşadıkları koşullara
eleştirel bir gözle bakmalarını engellemekte, onların bilinçlenmelerini önlemektedir.
Kimilerine göre ise geniş kitlelere yaşamın ağır temposunda soluk aldırmakta, yaşamın
ağır koşullarına katlanma imkânı sunmaktadır (Çağan, 2003: 35).
Çağdaş sosyal bilimler literatüründe popüler kültür çalışmaları son derece problemli bir alana işaret eder. ‘Popüler kültür’ kavramının tanımı ve içeriği konusunda birçok sosyal bilimci ve sosyolojik kuram arasında önemli sayılabilecek ölçüde farklılıklar, uyuşmazlıklar ve hatta çatışmalar vardır. Ayrıca popüler kültür alanında yapılacak çalışmalarda
hangi yöntem ya da yöntemlerin kullanılacağı konusunda da ciddi belirsizlikler
bulunmaktadır. Popülerin dilbilimsel temelinin, geç ortaçağ dönemindeki “halkın” anlamından, bugünkü yaygın kullanımıyla “birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen” anlamına gelmesi, sivil toplumun evrimine karşılık olarak değerlendirilmektedir (Özensel, 2011:
269).
Modern dönem popüler kültür çalışmalarının 1950’lerden itibaren öncelikleAmerikan akademik çevrelerinde iletişim konusu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. J.Storey
(1993: 21) popüler kültür çalışmalarının Mattew Arnold’un “Culture andAnarchy” adlı
eseriyle başladığını ileri sürer. Bugün ise popüler kültür, sosyolojininönemli inceleme alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu haliyle şüphesiz popüler kültür, günümüzde bütün yaşam
alanlarında kendini yoğun bir biçimde hissettiren kültürel birform olmasına karşın, başlangıçta boş zaman ve eğlence sektöründe çok daha güçlü etkiye sahip olduğu görülmektedir
(Özensel, 2011: 269).
Popüler kültür tartışmalarında özellikle popüler kültüre yaklaşımlar dikkat çeker.
Entelektüel yahut elitist/seçkinci yüksek kültür ve bunun yanı sıra milli kültür bakımından
popüler kültür genelde eleştirilmektedir. Seçkinci yüksek kültür, popüler kültürü sıradan ve
daha çok hazza yönelik olarak değerlendirmektedir. Nicel anlamda çok kişinin tercih ettiği
popüler kültür, nitelik bakımından yoksun bulunmakta ve kalitesiz addedilmektedir.

Böylesi bir değerlendirme şeklini dile getiren Gans (2005: 43), popüler kültürün yüksek
kültürü ayağa düşürdüğünü belirtir. Bu anlayışa göre popüler kültür bir kitle kültürüdür ve
kültürel, estetik ve değerler açısından önemsizdir. Bununla birlikte bir başka eleştiri ise
tüketim ve kapitalizm üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aydın’a göre (2011: 337-338),
popüler kültür tamamen tüketime odaklı bir kültürdür ve kapitalizmle yakından ilgilidir.
Hiçbir değer bağlı olmadan ortaya çıkan popüler kültür, kalıcı değerleri de tüketmektedir.
Kapitalist üretim çarkının önemli bir aygıtı olan popüler kültür, derinliksiz ve içeriksiz bir
tüketim kültürüdür. Popüler mekânlarda hayat bulur; örneğin caddeler, vitrinler, alış veriş
merkezleri (avmler), çarşılar, parklar, meydanlar popüler kültürün tüketim nesnelerinin
yayılması, görülmesi, etkisinin oluşması bakımından önde gelen mekânlardır. Hatta kimi
araştırmacılara göre popüler kültür, insanları gerçeklikten uzaklaştıran, yapay mutluluklar
üreten bir kültür olarak ideolojik işlevler dahi üstlendiği söylenebilir (Oktay, 1993: 20).
Popüler kültürü bir direnç alanı olarak gören Fiske (1999: 216), popüler kültür ile
kitle kültürünü ayırmaktadır. Kitle kültürü endüstri aracılığıyla üretilen bir kültür olmasına
karşın, popüler kültürün iktidar ve güç odaklarına karşı bir direnç oluşturduğunu, bir
direnme mevzii hâline geldiğini belirtmektedir. Buna göre popüler kültür egemen iktidar
ilişkilerine karşı direnç gösterenlerin kültürüdür. Popüler kültür, hegemonyanın
başarısızlığa uğradığı, toplumsal denetimin disiplinsizlikle karşılaştığı durumlarda kendini
gösterir. Belki popüler kültür, bir anlamda insanların kendiliklerine, kendi değerlerine
tutunma refleksi olarak da görülebilir.
Popüler kültür nasıl oluşur? Popüler kültürün tek kaynağı halk değildir; elbette
gündelik hayatın kültürü olmasından dolayı halk ile yoğun bir ilişki içindedir. Ancak
gündelik yaşam ile kültür endüstrisi ürünlerinin ara yerinde halkla temas hâlinde ortaya
çıkar. Bunun yanı sıra popüler kültür halkın dışındaki mecraların da dâhil olduğu bir
alandır; yukardan dayatmaları içerir. Bir anlamda popüler kültür, sistemin sağladıklarıyla
idare etme sanatıdır (Çağan, 2003: 54). Sistemin kültürel üretim mekanizmalarıyla
doğrudan ilgili olan popüler kültür, kültür endüstrisinin bir sorunu olarak var olmaktadır.
Popüler kültürün yaygınlaşmasında, etkinliğinin artmasında, görünür kılınmasında
bazı alanların rolü çok büyüktür. Özellikle radyo, televizyon, sinema, müzik, internet ve
sosyal medya, popüler kültürün yaygınlaşma kanalları olarak gösterilebilir. Esasen belli bir
kültürün tanınması, yayılması, temsil edilmesi bakımından değerlendirilen televizyon,
sinema ve müzik aynı zamanda birer kültürel biçim şeklinde tezahür etmektedir. Müzik, bir
kültürün en önemli unsurlarından biridir; aynı şekilde televizyon ve sinema da bir kültür
kanalı olarak görülebilir. Ne ki bu araçlar büyük oranda popüler kültür çalışmalarına konu
olmaktadır. Televizyon, popüler kültür biçimi olarak en yaygın ve kitlesel bir iletişim ve
eğlence aracıdır. Önemli bir boş zaman etkinliği olan televizyon izleme, insanların kültürel
etkinliğini belirlemektedir. Sinema da film endüstrisi ile kültürel etkinliğini arttırmış
durumdadır. Benzer bir şekilde popüler müzik yahut pop müzik, bazen arabesk kitlesel bir
ilgileye mazhar olmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın ise kültürel etkinlik alanı tartışma
bile kabul etmeyecek düzeyde fazladır. Sadece facebook ve twitter etrafında oluşan yeni
kültürel seremonileri hatırlamak yeterlidir. Her bir kitle iletişim aracı, yalnızca popüler

kültür bağlamında değil, farklı açılardan da değerlendirilmektedir. Birer kültür endüstrisi
kurumu olmalarının yanında ulusal kimlik, ulusal kültür, propaganda, güç ilişkileri,
kültürel küreselleşme bakımından da sözü edilen kitle iletişim araçlarının konumu
tartışılmaktadır.

Yüksek Kültür
Yüksek kültür yahut elit kültür, entelektüel, estetik ve sanatsal uygulama ve
görüşleri bakımından daha dar gruplarda ve ortamlarda yer alan kesimlerin kültürel
seçeneklerini tarif etmektedir. Yüksek kültür, görece iyi eğitim almış ve entelektüel ilgileri
gelişmiş az sayıdaki kişinin ilgi duyduğu klasik müzik, ciddi edebiyat, estetik, yüksek
sanat, şiir, dans vb. kültürel ürünleri kapsamaktadır (Marshall, 1998: 591).
Yüksek kültür, büyük oranda kentsel kültür türleri arasına dâhil edilmektedir. Kent
dışındaki yerleşim yerlerindeki hâkim kültür halk kültürü ile kentsel kültürün dahadar,
seçkin, geniş kitlelere kapalı alanlarındaki kültürlere de yüksek kültür (elit kültür, seçkin
kültür) denmektedir. Kentteki seçkinler arasında yaygın olan bu kültür, saraylarda, kültür
merkezlerinde, salonlarda, konaklarda, özel mekânlarda, sanatortamlarında, galerilerde
gerçekleşmektedir. “Yüksek kültür kentlerde yaşayan seçkinler, yani saray, soylular, ruhban sınıfı ve tüccarlar gibi, eğlenceye ve sanata harcayacak kaynakları, zamanı, eğitimi
olanlar ve kendilerine sanat üretmek için küçük sayıda bir grup yaratıcı insana parasal
yardımda bulunabilenler tarafından destekleniyordu… Ancak iktisadi ve uygulayımsal değişiklikler sonucu köylüler şehirlere gitmeye zorlanınca ve hem serbest zamanları hem de
kendi sanat eğlencelerineharcayabilecekleri gelirleri olunca kırsal kökenli halk kültürünü
bıraktılar, ticari popülerkültürün müşterileri oldular. Popüler kültür kısa zamanda yüksek
kültürün ürünlerini deyaratıcılarını da sayıca geride bırakarak, onun kamudaki ve görünürdeki kültür tekelikonumunu ortadan kaldırdı” (Gans, 2005: 76).
Özensel’e göre (2011: 267) yüksek kültür, bir toplumdaki zevklerin ve entelektüelliğin uğraş alanıdır. Ancak bir toplumdaki halk kitlesinin yaşamını kaliteli kılacak bir faaliyet alanı içinde yer alması mümkün değildir. Bu bakımdan yüksek kültür, bir kültürün fiziksel kalitesi, toplumsal, entelektüel, yüksek ahlaki değerleri ile tanımlanır. Yüksek kültürün kullanıcıları da iki türlüdür: “Birincisi, kendileri yaratıcı olmadıkları hâlde kültüre yaratıcı bakış açısından bakan yaratıcı-eğilimli kullanıcılar ve ikincisi, yüksek kültüre katılan
ama tıpkı öteki kültürlerin kullanıcıları gibi, yaratıcının yöntemleri ya da yaratıcı olmanın
getirdiği sorunlardan çok yaratıcının ürünleriyle ilgilenen, kullanıcı-eğilimli olanlar”
(Gans, 2005: 110).Yüksek kültür ve onun temsilcileri genellikle klasik müzik, bale, tiyatro,
şiir ve güzel sanatlarla ilgilenir. Geleneksel olarak yüksek kültür, bir taraftan toplumu oluşturan üst sınıfların kültürü diğer taraftan da topluma hâkim olan daha geniş bir kültürün
parçasıdır. Fakat bir toplumdaki toplam nüfusun göreceli olarak daha küçük bir kesimiyle
ilgilidir. Yüksek kültür bir ülkedeki küçük bir grup insana hitap ederken, popüler kültür
üretimlerinden biri olan bir televizyon dizisi milyonlarca izleyiciyi kendine çekebilmektedir. Bu anlamda ele alındığında yüksek kültür çoğunluğun kültürüne göre bir alt kültürü
oluşturur.

Bütün kültür biçimlerinde olduğu gibi yüksek kültür tartışmalarında da farklı
algılara ve yaklaşımlara rastlamak mümkündür. Yüksek kültürü olumlayıp gerekli
bulanların yanı sıra yüksek kültürü eleştiren, popüler kültür karşısında olumsuzlayan
yaklaşımlar da yok değildir. Yüksek kültür daha karmaşık, grift, yaratıcı, incelikli,
metodik, usullü, zahmetli görülürken bunun karşısındaki kültürler özensiz, hızlı, yüzeysel,
usulsüz addedilmektedir. Elbette bütün ayrımlarda olduğu gibi böylesi bir ayrımda da
sorunlar olabilmektedir. Her kültürü kendi bağlamından tartışmak, kendi oluşum süreçleri,
etkileri, işlevleri, yapısal unsurları, ritüelleri, aktörleri ile birlikte değerlendirmek daha
doğru bir yaklaşım olabilir. Elbette yüksek kültür kendi bağlamında bir takım özelliklere
sahiptir; bunun yanında halk kültürü, kitle kültürü, popüler kültür de kendi bağlamlarında
açıklayıcı roller üstlenebilmektedir.

Kitle Kültürü
Çoğu zaman olumsuz bazen de olumlu anlamlar yüklenerek açıklanan kitle
kavramı, düzensiz insan topluluklarını, kalabalığı, geçici birliktelikleri, dayanışmacılığı,
bir güç olma halini ifade etmektedir. Halk kavramından farklı bir içerikle kullanılan kitle,
kendine özgü bir toplum modeli (kitle toplumu) ve kültür kalıbına (kitle kültürü) sahiptir.
Diğer kültür biçimlerinden farklı bir kültürü işaret eden kitle toplumu ise değişik vasıflarla
tanımlanmaktadır. Kitlenin olumsuzlanması daha çok onun ‘kalabalık’ oluşuyla ilgilidir.
Kuru kalabalık olarak nitelenen kitle, kültürel düzey anlamında da aşağılarda
görülmektedir. Bunun aksine kitleyi olumlayan görüşler, kitlenin bir gücü temsil ettiğine,
belli amaçlar için bir dayanışma gerçekleştirdiğine vurgu yapmaktadır.
Kitle psikolojisi üzerine çalışan Le Bon (1974: 13), kitleyi basit ve alelade
manasıyla milliyetleri, meslekleri, cinsiyetleri bir araya toplayan rastgele bir topluluk
olarak tanımlar. Ortega y Gasset için (2010: 42) kitle alelade kişilerdir, vasat insandır; yani
özel nitelik kazanmamış kişilerin toplamı’dır. Kitlelerin meydana getirdiği kitla toplumu
ise “halkın pasif, ilgisiz ve atomize bir şekilde çoğaldığı, geleneksel sadakat, bağ ve
ortaklıkların ya gevşediği ya da tamamen çözüldüğü açık ve seçik çıkar ve görüşleri temsil
eden tutarlı grupların yok olduğu ve içindeki insanların tıpkı tükettikleri ürün, eğlence ve
değerler gibi kitlesel şekilde üretilen birer tüketici hâline geldikleri, görece rahat, yarırefah, yarı-polis toplumu olarak nitelendirilmektedir” (Çağan, 2003: 63).
Kitle toplumunda hâkim kültürlerden biri olan kitle kültürü sanayi devriminden
sonra oluşan modern kapitalist toplum ile eşleştirilmekte ve arka planında “iş bölümünün
gelişmesi, büyük çaplı fabrika örgütlenmesi ve meta üretimi, nüfusun kentlerde yoğunlaşması, kentlerin büyümesi, karar alma sürecinin merkezileşmesi, daha karmaşık ve evrensel
iletişim sistemleri ve siyasal sürecin oy hakkına dayandırılması, işçi sınıfının (proletarya)
ve siyasal hareketlerin büyümesi gibi” (Yelken, 1999: 185) olguların yer aldığı
söylenmektedir. Erdoğan’a göre (2004: 8), kitle kültürü, kitle üretimi yapan bir endüstriyel
yapının yarattığı maddi yaşamı gerçekleştirme ve bu gerçekleştirmenin materyal ve bilişsel/düşünsel biçimidir.

Özensel (2011: 264), liberal yaklaşımlarda kitle kültürünün, demokratikleşmenin
bir göstergesi olarak değerlendirildiğini belirtmektedir. Liberal yaklaşıma göre kapitalizmin sunduğu imkânlar, bir yandan eğitim seviyesini arttırırken diğer yandan da daha önce
yalnızca yüksek kültüre ait olan ve onların yararlanabildiği ürünleri ucuza piyasaya sunarak daha fazla kesimin bu ürünlere ulaşmasına imkân sağlamıştır. Geniş kitlelerine ulaşan
bu imkânlar toplumda demokratikleşmeyi gerçekleşmiştir. “Böylelikle, toplumsal yaşamın
düzeyi çoğulcu toplumda, geniş halk kitlelerinin insanlık tarihinde ilk kez demokratik bir
kitle kültürüne kavuşmalarından ötürü, yoksullaşmak şöyle dursun, tam tersine zenginleşmektedir” (Swingewood, 1996: 43). Kısaca bu yaklaşım, kitle toplumlarını modern çağın
demokratik yollardan erişilmiş bir mutabakatı olarak görür.
Kitle kültürü, Frankfurt Okulu ve Marksist sosyoloji tarafından eleştirilmektedir.
Horkheimer, kitle kültürünü tüketimcilikle birlikte ele alır; metalaşma ve şeyleşme
bağlamında kitle kültürünü yorumlar. Bir anlamda ‘kültür endüstrisi’nin bir biçimidir kitle
kültürü. Kitle kültürünü bir tür ‘ayaktakımı kültürü’ şeklinde tanımlayıp olumsuzlayan
Hilmi Yavuz’a göre (1987: 99)“kitle kültürü, insanın bu etkin ve bilinçli yaşam
pratiklerini, bireysel değil kollektif, etkin değil edilgin, bilinçli değil bilinç-dışı birer
faaliyet durumuna getiriyor. Sanat başta olmak üzere eğlenme, dinlenme gibi bütün yaşam
pratiklerini etkin ve dönüştürücü bir üretim ve yeniden-üretim olarak alan bireye bu
faaliyetlerin tümü, önceden belirlenmiş bir düzenleme olarak sunulmaya başlıyor. Kısaca,
kitle kültürü, bireyi etkin ve bilinçli bir üreticiden, bilinç-dışının ve edilginliğin ağır bastığı
bir tüketiciye dönüştürüyor.”
Farklı yaklaşımlara muhatap olan kitle kültürü, özellikle kitle iletişim araçlarının,
sosyal medyanın hızla geliştiği bir dönemde daha fazla gündemde kalabilmekte, popüler
kültür, tüketim kültürü, kültür endüstrisi tartışmalarının içinde kendini bulmaktadır.
Küreselleşmenin oluşturduğu küresel pazar ve piyasada kitle kültürü inanılmaz bir şekilde
rağbet görebilmektedir. Bir tüketim aktörü olarak kurgulanan kitle, popüler kültür
imajlarını, sembollerini ve ürünlerini yoğun bir şekilde tüketebilmektedir. Bununla birlikte
gündelik hayat kültürlerinin iyi bir açıklayıcısı olma özelliği de göstermektedir. Gündelik
hayat kültürlerinin mecrasını kısmen kitle kültürü belirlemektedir.

Altkültür
Daha geniş alanla ilişkilendirilen kültürden ayrılan altkültür, farklı nedenlere bağlı
olarak gerçekleşen, toplumun geniş kesimlerinden ve ana kültür odaklarından ayrı daha
özel, daha küçük gruplarda geçerli olan kültür biçimdir. Hâkim kültürle ilişkisi
çerçevesinde tanımlanan altkültür, hâkim kültürün kısmen dışında ama bütünüyle de ondan
tamamen bağımsız değildir. Altkültürlerin kaynağı, yaş gruplarına, altkültür üyelerine, ırk,
ekonomik gösterge, toplumsal tabaka, cinsiyete dayanmaktadır. Altkültürü belirleyen
unsurlar o gruba dâhil kişilerin ortaya koyduğu siyasi, estetik, dini, mesleki bakış açıları ve
yaklaşımlarıdır. Bunun yanı sıra zihniyet, değerler, davranışlar, normlar, dil, söylem, giyim
tarzı, görünüm, saç biçimi, müzik tercihleri, boş zaman uğraşları, konuşma biçimleri, gibi
unsurlar alt kültürlerin genel özellikleri arasında yer almaktadır.

Chris Jenks, altkültür üzerine yazdığı kitabında (2007), altkültür kavramının
tarihsel arkplanını, kavramının farklı tanımlarını, kavramın kendi içinde çeşitlenmesini ve
sosyolojik teoride kavramın nasıl kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde izah etmektedir.
Altkültür kavramı, hâkim kültür yahut milli kültür içinde sınıf, etnik köken, bölge, dini
grup gibi öğelere ayrılan alt bölümler şeklindeki tanımından daha karmaşık tanımlara
ulaşmaktadır. Hatta kavram gençlik kültürleri ve popüler kültür sınırlarına dahi
çekilmektedir. Tıpkı kültür kavramı gibi altkültür de esasen geniş bir tartışmanın, zengin
teorik bir arkaplanın konusu olmaktadır.
Altkültür çalışmaları genellikle gençlik üzerine yoğunlaşmaktadır. Gençlik alt
kültürleri, altkültür araştırmalarında önde gelen türdür. Altkültürler genellikle gençlik
gruplarında kendini göstermektedir. Bunun nedeni gençlik ile genel kültür biçimleri
arasındaki mesafe olabilir. Yahut gençlik yaşam biçiminin ve zihniyetin hâkim kültür
biçimlerine karşı çıkışı, muhalif bir tavra girişmiş olması da başka bir neden olarak
gösterilebilir. Bu anlamda Hebdige’nin (2005) çalışması gençlerin protest durumlarını
sergilemesi bakımından örnek verilebilir. Aynı şekilde Yaman’ın (2013) ‘Apaçi Gençlik’
kitabı da benzer bir şekilde gençlik altkültürlerine dönük bir araştırmayı örneklemektedir.
Toplumun bütün kesimleri açısından altkültür gruplarının oluşması olağandır. Belli
unsurlara ve nedenlere bağlı bir şekilde toplumun genel kültürünün dışında (tabi onun
tamamen dışına çıkarak değil) oluşan kültürel yapılanmalar, altkültürlerin farklı alanlarda
oluşmasına imkân vermektedir. Siyasi, kültürel, dini, estetik, spor kaygılardan hareketle
oluşan altkültür grupları, belli bir sunum ve sembolizm üzerinden işlemektedir. Her birinin
hayata, dünyaya, insana belli bir bakış açısına sahip olduğu görülen alt kültür grupları, bir
var oluş kaygısıyla da açıklanabilir. Spor altkültürlerine dâhil olan taraftarlık, holiganlık,
takım tutma eylemleri buna örnek verilebilir. Yahut belli mekânlarda buluşma, oraları
‘mekân tutma’ eyleminde buluşan grupların hareketini de buna dâhil etmek mümkün
olabilir.
Altkültür toplumun genel kültürünü, milli kültürü parçalayan bir etken midir?
Toplumsalın parçalanışı, dağılışı olarak görülebilir mi altkültür? Bu şekilde tanımlayanlar
yok değildir. Jenks’in kitabının alt başlığı tam da böyledir: toplumsalın parçalanışı! Çünkü
altkültürler, çoğu zaman ana kültürden radikal bir şekilde kopuşu yahut ana kültüre karşı
çıkışı içerebilmektedir. Altkültürün ürettiği tavır, davranış ve bakış açısı ile ana kültürün
yaklaşımı uyuşmayabilir. Bundan ötürü altkültürler genelde olumsuzlanan, horlanan, tasvip
edilmeyen özellikleriyle ortaya çıkmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Kültür, farklı biçimlere ayrılan bir yapıdır.


Kültür, halk kütürü, milli kültür, geleneksel kültür gibi temel biçimleri içerdiği
gibi popüler kültür, kitle kültürü gibi daha yeni kültür biçimlerini de içerir.

Kültür biçimlerinin farklılığı ve zenginliği kültürün ne kadar zengin bir içeriğe
sahip olduğunu gösterir.


Bazen kültür biçimleri arasında uyum, bazen de çatışma olabilir.



Popüler kültür kimi yerde olumlu kimi yerde olumsuz işlevler üstlenebilir.

Bölüm Soruları
1. Halk Kültürü ile Milli Kültür arasındaki farklılıkları yazınız.
2. Popüler Kültür'ün özellikleri nelerdir?
3. Küreselleşme sürecinin, Kitle Kültürü'nün ortaya çıkmasında ne tür bir etkisi
vardır?
4. Altkültür'ün kaynağı hangi olgulara dayanmaktadır?
5. Aşağıdakilerden hangisi Küresel Kültür'ü ortaya çıkaran toplumsal ve kültürel
gelişmelerden biri değildir?
a)

Dünya çapında uydu enformasyon sisteminin varlığı

b)

Mikro-milliyetçiliğin yükselişi

c)

Küresel siyasal hareketlerin yayılması

d)

Kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi

e)

Küresel tüketim ve tüketimcilik kalıplarının ortaya çıkması

6. "Belli bir yerin, coğrafyanın, memleketin, ortamın başka toplumlardan ve
kültürlerden esinlenmeden kendi özgün sınırlarını, kültürel biçimlerini, folklorunu, yaşam
biçimlerini koruyarak ortaya koyduğu kültür"aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Halk Kültürü

b)

Millet Kültürü

c)

Altkültür

d)

Popüler Kültür

e)

Yerel Kültür

7. Aşağıdakilerden hangisi Halk Kültürü'nün özelliklerinden biri değildir?
a)

Varlığı bizzat millete ve halka dayanmaktadır

b)

Otantik yaşantılardan, otantik düşüncelerden ve durumlardan beslenir.

c)

Bireylerine belli bir kimlik ve aidiyet sağlar

d)

Gündelik ideolojinin yaygınlaşma ve onaylanma ortamını yaratır.

e)

Bir halkın yaşantısının genel hususiyetlerinin yanı sıra ayrıntılarını da içerir.

8. Aşağıdaki tiplerden hangisi Yüksek Kültür'ün üyesi değildir?
a)

a)Proleterya

b)

b)Seçkinler

c)

c)Soylular

d)

d)Tüccarlar

e)

e)Entelektüeller

Cevaplar: 5) b 6) e7) d8) a

6. KÜLTÜR MESELELERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür ve medeniyet ilişkisi.
2. Kültür endüstrisinin tüketim kültürü ile ilişkisi.
3. Kültürün siyaset ve ideoloji ile ilişkisi.
4. Çokkültürlülük siyaseti.
5. Kültürel emperyalizmin etkinlik alanları.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür endüstrisi nedir, nasıl oluşur?
2. Kültürel emperyalizmin etkinlik alanları neledir? Hangi alanlar sürekli
sömürgeciliği beslemektedir?
3. Kültür ne şekilde ideolojik bir kimlik kazanır?
4. Kültürel kimliğini kurucu unsurları nelerdir?

Anahtar Kavramlar


Medeniyet



İletişim



Medya



Kültür endüstrisi



Kültürel emperyalizm



Çokkültürlülük

Kültür ve Medeniyet
Kültür ve medeniyet, kültür tartışmalarının önemli meseleleri arasında yer alır. Her
iki kavram arasındaki farklılıklar, benzerlikler, geçişlilikler pek çok tartışmaya olanak
tanır. Bunun yanında kültür ile medeniyet ayrımını belirgin bir şekilde vurgulayanların
yanın her iki kavramı birbirinin yerine kullananlar da yok değildir. Kültür kavramının
tanımlarındaki katmanlı tartışma, kültür-medeniyet ilişkisinde de görülmektedir.
Medeniyet kavramı, en az kültür kavramı kadar farklı tanımların, algıların,
yaklaşımların arasında yer bulmaktadır. Olumlu ve olumsuz çağrışımlarla birlikte anılan
medeniyet kavramı, zaman zaman kültür anlamında da kullanılmaktadır. Arapça ‘me-dene’den türeyen kelime şehir anlamına gelir. Medeniyet yahut medeni, şehirli, sivil, şehirde
mukim olan demektir. Gene Arapça’daki ‘hadara’ kelimesi de aynı karşılığı verir: yerleşik
hayat, göçebe olmayan, şehirli, şehirde mukim olan. İngilizce’de ise ‘civilisation’ ile
tanımlanır. Türkçe’de medeniyetin yanı sıra uygarlık kelimesi de kullanılmaktadır. Belki
İbn Haldun’un (1989: 7) ‘umran’ kelimesi medeniyeti daha doğru anlatmaktadır. Çünkü
umran, şehir hayatını içerdiği gibi insanın bütün bir hayat biçimlerini, duyuş ve düşünüş
sistemlerini, somut durumlarını da içermektedir. “İnsanların ve ferdin, dünyanın insan
yaşıyabilecek yerlerinde bir araya toplanarak yaşamalarından ve yeryüzünü imar etmekten
ibaret olan umran”ın türlü tabiatları, halleri ve eserleri mevcuttur.
Medeniyet yahut uygarlık genel insanlık birikimine karşılık da kullanılmaktadır.
Dolayısıyla insanlar ve toplumlar arası ilişkilerde kültürün aldığı farklı bir boyut olma
yönüne vurgu yapılmaktadır. Medeniyet, “değişik coğrafyalarda yaşayan insanların
ürettikleri bilgi, teknoloji, yapı, kurum, inanç, sanat eser vb. maddi-manevi ürünlerin belirli
bir zaman kesitindeki genel adı”dır (Demir-Acar, 1992: 365). Aynı yazarlar kültürü ise
şöyle tanımlamaktadır: “Yeryüzünde beşeri hayatın başlangıcından bu güne kadar
insanoğlu tarafından üretilmiş olan herşey; bir birey veya topluluğun yaşam tarzını
biçimlendiren örf, adet, gelenek ve görenek ile alışkanlıklar, davranışlar ve inançlar
toplamı”dır (Demir-Acar, 1992: 224).
Genel anlamda medeniyet, kültürden farklı olarak daha ileri bir seviye, yüksek
yaşam tarzı, gelişmiş dünya görüşü gibi karşılıklar verilerek kullanılmaktadır. Aydın
(2011: 289), medeniyeti ‘bir üst kültürel yapılanma’ olarak nitelemektedir. Ama aynı
zamanda kültür-medeniyet arasındaki ilişkinin tartışmalı olduğunu belirtmektedir. “Kültür
ve medeniyet arasındaki ilişki çok tartışılmıştır. Bazı sosyal bilimciler bunların aynı şeyler
olduklarını söylemekte ve birbirinin yerine kullanmaktadırlar. Bazıları ise kültürün ayrı,
medeniyetin ayrı şeyler olduğunu kabul etmektedirler. Bu ikinci görüşe göre kültür milli,
medeniyet daha geniş kapsamlı ve hatta duruma göre evrenseldir. Bir dönemler
Batılılaşmanın önündeki sosyal/psikolojik engelleri kaldırmak amacıyla bizde bu ikinci tez
kabul edilmiş ve günümüze kadar savunulagelmiştir. Üçüncü ve bize göre daha sağlıklı bir
görüşe göre kültür ve medeniyet arasındaki fark içeriğe ve toplum bağlantısına göre değil,
yapılanış düzeyine göredir. Konunun en iyi uzmanlarında birisi olan Sorokin’in de
belirttiği gibi malzeme kültürdür ve bu kültür her şeyi kapsayacak bir yapı kazanabildiği

oranda medeniyetleşmektedir. Ama bazı kültürel oluşumlar sınırlı hâlde kalıp bir
medeniyet düzeyine gelememişlerdir” (Aydın, 2011: 260).
Teoman Duralı (2000: 36), kültür ile medeniyeti kısmen ayırır. Ona göre geçmişten
bu güne istisnasız bütün topluluklar ile toplumların tamamı, kültüre sahip olmuştur; ancak
tarihte bütün kültür toplulukları, medeniyet kurmuş değildir. Ancak ‘medeniyet seviyesine
erişebilmiş kültürler’, medeniyet kurabilmiştir. Bu ise onların doğrudan en üst
teşkilatlanma seviyesini temsil eden devlet kurma becerisi gösterebilmiş olmalarına
dayanır. Dolayısıyla, Duralı, medeniyeti, bir devlet kurma becerisi ve en üst düzeyde
teşkilatlanma olarak anlamaktadır. Medeniyetleri ise ulaştıkları siyasi ve iktisadi
teşkilatlanmalarındaki karmaşıklık seviyesi, bilgelikteki açıklama gücü ve zanaatlardaki
vukuf ile çeşitlilik bakımından farklı öbeklere ayırmaktadır: Yüksek gelişmişlik seviyesine
erişmiş olan ile olmayan medeniyetler.
Cemil Meriç (1986: 43), kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi farklı açılardan
tartışmaktadır. Düşünce dünyasında iki kavrama ilişkin ortaya çıkan görüşleri özetleyen
Meriç, iki kutup belirler. Buna göre bir yanda kültür ve medeniyeti benzer gören
yaklaşımlar bulunmaktadır; öte yanda ise iki kavram arasında farklar olduğunu söyleyen
görüşler yer almaktadır. Örneğin Alman tarihçilerine göre “kültür, insanoğlunun fizik
dünyaya, fizik çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka
bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalardır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına
alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel
sanatlar, felsefe, din ve hukuk.” Tabi bunun tersini söyleyenler de bulunmaktadır. “Onlara
göre medeniyet toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder, akılcıdır:
emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür? O da
toplum yaşayışının daha hasbi, daha manevi yönlerini kucaklar, saf düşüncenin,
hassasiyetin, idealizmin meyvesidir.” Kimi sosyologlar ise medeniyet kelimesini aralarında
yakınlık bulunan milli kültürler bütünü için kullanmaktadır. Örneğin, Batı medeniyeti
denince Fransız, İngiliz, Amerikan kültürleri anlaşılmalıdır. Yani kültür belli bir topluma
doğrudan bağlıdır. Oysa medeniyet daha geniş, daha kucaklayıcı bütünler için
kullanılmalıdır. Bununla birlikte medeniyetin ilmi ve teknik gelişme, şehirleşme, sosyal
organizasyonun griftliği bakımından daha ile aşamadaki toplumlar için kullanılmasına
rastlanmaktadır. Ancak Meriç’in de söylediği gibi günümüzde medeniyet kelimesi,
sanayileşme, modernleşme, gelişme gibi kavramlarla birlikte kullanılmaktadır. Doğal
olarak bu kavramların dar kapsamına sıkıştırılmaktadır. Bu durum da kültür ve medeniyet
algılarında ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Kültür ve medeniyet tartışmalarının ve ayrışmasının temelinde ‘maddi kültürmanevi kültür’ ayrımı yatmaktadır. Kültürün maddi kısımlarına (teknik, teknoloji, alet,
makine vb.) medeniyet karşılığını verme geleneksel anlayış için çok geçerli bir çözüm
olagelmiştir. Örneğin, Alman antropolog Thurnwald kültür ile medeniyeti şöyle izah
etmektedir: “Kültür, tavırlardan, davranış tarzlarından, örf ve adetlerden, düşüncelerden,
ifade şekillerinden, kıymet biçimlerinden, tesislerden ve teşkilattan mürekkep öyle bir
sistemdir ki, tarihi bir mahsul olmak üzere teşekkül etmiş, an’aneye bağlı bir cemiyet

içinde onun medeni techizatı ve vasıtaları ile karşılıklı tesirler neticesinde meydana çıkmış
ve bütün unsurlarının zamanla yekdiğerine kaynaşması sayesinde ahenkli bir bütün hâline
gelmiştir. Buna mukabil medeniyet, birikmiş bir bilgiye ve teknik vasıtalarına sahip olmayı
ifade eder. Bir formülle ifade edilmesi istendiği takdirde denilebilir ki kültür, takınılmış bir
tavırdır; medeniyet ise bilme ve yapabilmedir” (Turhan, 1987: 37). Görüldüğü gibi burada
kültür ile medeniyet arasında net ayrımlar sunulmaktadır.
Nurettin Topçu (2004: 15-25), kültür ve medeniyet ilişkisini özellikle kültür ile
teknik arasında kurmaya çalışır. Her iki yapı arasında bütünleşik bir ilişkiyi ideal zemin
olarak var sayar ve tekniğin mutlak surette kültüre bağlı olması gerektiğini, kültürden
esinlenerek işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eder. Aksi durum kültürün ve milli
kültürün gerilemesi, bozulması demektir. Öyle anlışılıyor ki, o, medeniyet ile teknik
arasında bağ kurmaktadır. Teknik medeniyetin bedenidir; galiba kültür ise medeniyetin
ruhu. Kültür, bir milletin duyuş şekilleri, değer hükümleri demektir. Bu değer hükümleri
ilim, felsefe, sanat ve din tarafından yaşatılmaktadır. Kültür, onu yaratmış olan milletin
malıdır. Kültür, milletin gerçek ruhudur. Teknik ve medeniyet, bu kültüre bağlı olarak
gelişmelidir. Teknik, milli kültürün yaratacağı bir unsurdur; medeniyetin dolayısıyla
tekniğin satın alınması mümkün değildir, bu bir yabancılaşma durumu meydana
getirecektir. Bu yüzden kültürden ayrılmış teknik, topraktan ayrılmış vicdan gibidir.
Medeniyetin teknik boyuttan soyutlayarak değerler alanına getiren Ali Şeriati
(1985: 37), medeniyetin insanın yücelme merhalelerinden bir merhale olduğunu belirtir.
Medeniyet, her yeteneğin açılıp gelişebileceği elverişli bir ortamdır. Medeniyet zihni bir
olaydır. Medeniyeti gözle görülebilir nesnel bir şey telakki edenleri çin fertlerin servetleri,
üretim-tüketim hayatı, apartman ve bunu gibi dış görünüşler önemlidir. Oysa medenileşme,
ruhsal bir olay, manevi ve fikri bir yükselme derecesidir. Dolayısıyla medeniyet, fertlerin
düşünce, görüş tarzı, duyuş ve bilgi düzeyleri demektir. Demek ki, medeni olmak, belli bir
duyuşa, görüşe, inceliğe, bakışa sahip olmak demektir. Bu manda ‘medeni olmak’ ile
‘kültürlü olmak’ hemen hemen örtüşmektedir.
Kültür ile medeniyeti birbirleriyle mutlak anlamda ilişkili farklı kategoriler olarak
gören ve bunların karşıt olmayacağını belirten Köktürk (2006a), kültürün ilk başta ve
temelde olduğunu, medeniyetin ise kültürün özel bir biçimi olarak ortaya çıktığnı ve
medeniyetle birlikte kültürün filizlendiğini düşünmektedir. Ona göre “medeniyet, bir kültür
çevresinin, tüm insanlık tarafından benimsenmesi talebiyle, onlara sosyal, siyasal ya da
ekonomik nitelikli varoluş ve yapılanma formları teklif edebilecek bir gelişmişlik düzeyi
kazanmasıdır. Bir medeniyetin mevcudiyeti, o coğrafyadaki insan dünyasının tüm
unsurlarının belli düzeyde gelişmişliğini gösterir. Salt kültür dünyasında ise tüm unsurların
gelişmişliği şartı yoktur. Bir kültür az ya da çok gelişmiş unsurlarıyla birlikte var olur.
Ama bu unsurların diğer toplumlaraa, tüm insanlığa teklif edilmesi için, onların ötekilere
de hitap edecek düzeyde olması gerekir” (Köktürk, 2006a: 332).
Bugünki anlayışlar ve açıklamalar kültür ile medeniyet arasında çok net ayrımların
ve kopuklukların olmadığı yönündedir. Maddi kültür-manevi kültür ayrımı da önemi
büyük oranda yitirmiştir. Buna bağlı olarak kültür ile medeniyetin birbirine daha yakın bir

tutumla izah edildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra medeniyet ve kültür ilişkilerinde
farklılıkları öne alan yaklaşımlar da yok değildir. Aynı şekilde medeniyetin bütün
kültürleri bünyesine katması, tek bir medeniyetin oluşması, bu ilişkide kültürlerin asimile
olup medeniyet içinde erimesi pek kabul görmemektedir. İster medeniyet seviyesine
ulaşsın ister ulaşmasın bütün kültürlerin kendi yaşam çevresini oluşturduğu, bütün küresel
ilişkilere karşın yerel kültürlerin kendi bağlamlarında yaşamlarını sürdürdükleri genel
kabul görmektedir. Medeniyetin ise kendi bağlamında bir var oluş ve örgütlenme olduğu,
kendi kültürel zemini içinde sosyal, siyasal, estetik, davranışsal, iktisadi bilince ve
deneyime ulaşma süreci olduğu söylenmektedir.

Kültür ve Siyaset
Siyasal ve ideolojik boyut kültür yapısının içinde mevcuttur. Siyasal eylem ve ideoloji kültüre içkindir; her kültür çözümlemesi aynı zamanda bir siyasal eylem, ideoloji ve
bakış açısı çözümlemesi olmaktadır. Eğer kültür en başta bir sürecin adı ve bütünüyle eylem, insan eyleminin en yalın görünümü ise (McGregor, 2000: 22), bu yapının ne denli siyasal ve ideolojik olanı içerdiği de görülecektir. Kültürden siyasala uzanan köprü, yani söz
konusu geçişkenlik, kültürün bizzat anlamında saklıdır. Kültür eğer işlemek, yetiştirmek,
geliştirmek, üretmek ise, doğrudan siyasal çağrışımları olduğu söylenmelidir. Hatta siyasal
olan ile kültürel olanın neredeyse birliğinden söz etmek gerekecektir. Çünkü her ikisi de
toplumsal yapı ve toplumsal değişmede kendine yer bulmakta, toplumu hedeflemektedir.
Toplumsuz bir kültürden ve siyasetten bahsetmek mümkün müdür? Toplumun kaderi, siyaseti olduğu kadar kültürü de ilgilendirmektedir. Daha doğrusu toplumun kaderi, siyasal ve
kültürel olanın kesişme noktasında kendini bulmaktadır.
Genelde kamu düzenini sağlama ve yönetim işlerinin yürütülmesi şeklinde tanımlanan siyaset (Aydın, 2002: 19), temel bir kurum olarak insanlığın başından beri var olmuştur. Arapça kökenli bir kelime olan ‘siyaset’, anlamlarına bakıldığında ise yönetme ve kamu düzenini aştığı görülmektedir. Sözlük karşılığı eğitmek, yetiştirmek, düzenlemek olan
siyaset, en temelde bir şeyin oluşturulması, inşa edilmesi anlamına ulaşmaktadır. Siyaset
tüm anlamlarını kuşanarak bir toplumun yönetilmesi, süreç içinde biçimlendirilmesi, nasıl
bir tutum içinde olacağının belirlenmesi işlevlerini üstlenmiştir. Dolayısıyla toplumun bugününü ve yarınını ilgilendiren çok önemli kararların arkasında yer almaktadır. Bir karar
mekanizması olarak siyaset toplumun bugününü olduğu gibi ufkunu da belirlemektedir.
Aynı zamanda kültür ile benzer amaca dönük bir şekilde toplumun geliştirilmesi ve yetiştirilmesi işlevini de üstlenmektedir.
Kültürün çok farklı yorumlara muhatap olduğunu, tek bir kültür anlamı ve yorumunun olmadığını aksine bu noktada hayli zengin bir birikimin söz konusu olduğunu belirleyen Eagleton, kültür ile siyaset arasındaki bağ ve denklemi kurmaya çalışarak, “siyaset
kültürün itaatkâr hizmetçisi değildir; kültür siyasetin ürünüdür” yorumuna ulaşmaktadır
(2005: 75). Bu sözün siyaset-kültür denkleminde net bir duruşa işaret ettiği ilk elden görülmektedir. Kültür oluşumunda siyasetin rolünü tespit etmesi açısından önemsenmesi gereken bir görüş olduğu düşünülmelidir. Siyaset bütün bir hayatı düzenleme görevini üstlendiğinden kültüre kayıtsız kalmamaktadadır. Topluma nasıl bir kültür sunulacağı yahut var

olan kültürün ne şekilde değiştirileceği gibi çok temel meselelerde siyaset doğrudan karar
alma mekanizması olmaktadır. Dolayısıyla bir şekilde kültür siyasetin girişimleri sonucunda şekillenmektedir. Bu açıdan kültür ile siyaset arasında sürekli bir bağın bulunduğu görülmektedir. Söz konusu bağ, kültürün tüm zamanlarda siyasi içeriğe sahip olduğunu, siyasi açıdan da yorumlanması gerektiğini doğurmaktadır. Elbette hangisinin baskın olduğu,
hangisinin belirleyici bir role sahip olduğu belli özgül sorunlar ve dönemlere bağlı olarak
değişebilmektedir.
Kültür ile siyaset arasındaki bağı tartışan Eliot (1987: 87), kültürün siyaset bilimi
ile çok yakın bağları olduğunu, hatta kültürün siyasetin bir dalı olarak görülebileceğini dolayısıyla siyasetin kültürün içinde varlık kazandığını ifade etmektedir. Söz konusu belirleme siyasi bakışın kültüre içkin hâle geldiğini ima etmektedir. Kültürel olan ile siyasal olan
iç içe olduğunu söylemek (Deren, 2002: 388), aynı şekilde siyasi argümanların kültür kalıbı içinden ifade edilebileceğine götürmektedir. Dolayısıyla modern bir kavram olan kültürün, başından beri siyasal bir işlev sahip olduğu söylenebilir. Bu durumu özellikle ulusdevlet tecrübelerinde görmek mümkündür. Gerek modern devletin kültür politikalarında
gerekse kültürü yeni gelişmeler doğrultusunda yeniden inşa girişimlerinde belirgin olan durum, siyasetin kültür içinde yuvalandığı, kültürü dönüştürdüğü ve git gide kültüre hâkim
olmaya başladığıdır.
Siyasetin kültür içinde yuvalandığı yahut siyasete/siyasi bakışa içkin olduğu meselesi bazı özgül tartışma başlıklarında daha net bir şekilde izlenebilir. Entelektüel düzlemde
tartışılan kimi konular, kültürün siyasal bir eylem alanı olarak öne çıktığını, siyaseti içerdiğini, siyasi bakıştan yoksun bir şekilde kültür konusunun değerlendirilmesinin sakıncalı ve
eksik olacağını göstermektedir. Söz konusu konuların açıklığa kavuşması için mutlaka siyaset-kültür bağlantısının kurulması, bu bağlantı paralelinde yeni bir okuma geliştirilmesi
bir zorunluluk olmaktadır. Aksi takdirde hem siyaset hem de kültür birbirini dışlayan alanlar şeklinde kabul görecek ki, bu da her iki alana da yabancı kalmanın bir sonucu olacaktır.
Kültürün siyasal bir eylem alanı olduğu belirlemesi, iktidar kavramına yaslanmaktadır. Burada daha özelde ele alınan siyasal iktidarın gerçek doğası, yapıp ettikleri, projeleri kültür paralelinde değerlendirilmektedir. Buna göre siyasal iktidarlar sadece toplumu yöneten birer erk olmanın ötesinde toplumu dönüştüren, değiştiren, etkileyen bir mekanizmadır aynı zamanda. Toplumu dönüştürme işleminde siyasal erk, doğrudan kültürü hedef almaktadır. Kültürel değişimde siyasal erk fazlasıyla etkin ve önde bir aktör olmaktadır.
Toplumun var olan kültürünün değiştirilmesinin yanında topluma yeni kültür aşılaması da
aynı şekilde siyasal erk tarafından yapılmaktadır. Bu noktada Turhan’ın (1987) ‘mecburi
kültür değişmeleri’ kavramını hatırlamak yerinde olacaktır. Türkiye’de Batılılaşma siyasal
erkin bir projesi olarak devreye girmiş ve toplumun kültüründe kimi değişimleri zorunlu
kılmıştır. Söz konusu değişimleri siyasal erk baştan belirlemiş ve toplumun da buna uymasını istemiştir. Bu da gösteriyor ki, kültür siyasal eylem ve projelerden soyutlanmış bir yapı
olmayıp tamamen bu politikaların üzerinde gerçekleştiği bir düzlem olmaktadır.
Siyasal erkin kültür üzerindeki etkisi ve tasarrufları, devlet kavramı etrafında daha
net bir şekilde görülebilir. Siyasal tavrın örgütlü hali olan ve meşru güç kullanma hakkını

elinde bulunduran devlet, doğrudan kültürü kendi bünyesine katmış, kültür ile ilgili temel
meseleleri kendi alanı içine almış durumdadır. Modern toplumda devlet toplumsal sorunların merkezinde yer aldığından, kültür de bunun dışında kalmamıştır. Her devletin en önde
kültür programı olmuştur. Buna göre vatandaşın hayat tarzından kimliğine, gündelik hayatının tüm yönlerine varıncaya kadar devlet hemen hemen tek söz sahibi olmaya çalışmıştır.
Bütün bir hayatı baştan ve yukardan düzenlemeye girişen devlet, kültürü en mühim yapı
olarak kavramıştır. Bu anlamda kültür, siyasal bir eylem alanı olarak devlet, hükümet ve siyasal tavırların alanı hâline gelmiştir. ‘Kültür aşılaması’ kavramı, yeni nesillerin yetiştirilmesi yahut kimlik bilincinin oluşturulması fonksiyonlarını yerine getirmiş, kültürel olmasının yanında siyasal bir girişim olarak varlık kazanmıştır. Kültür aşılaması yalnızca sosyalleşme ile sınırlandırılmayan ve sürekli bir süreç hâline gelen bir girişim olmuş (Duverger:
96) ve kültürün siyasal olanı ne şekilde içselleştirdiğine dair önemli ipuçları taşımıştır.
Devlet problemi ile birlikte öne çıkan bir başka kavram ise dil ve kültür birliğidir. ﬁu bilinmektedir ki modern ulus devlet anlayışı, kendisini kültürel kodlar etrafında oluşturmayı denemiştir. Öncelikle kendisine hedef olarak seçtiği dil ve kültür birliğini sağlama projesi
(Coşkun, 1997: 157), devletin siyasal ve kültürel bir örgütlenme biçimi olarak görülmesine
neden olmuştur. Bu anlamda kültür, modern devletin kurucu unsurları arasında en önde gelen bir yapı olmuştur.
Siyaset kurumu kültür yapısına bağlı olarak kimlik inşasını da gerçekleştirmektedir.
Kültürün kimliklerin belirlenmesinde en önemli yapı olduğu bilinmektedir. Kimlik, içinde
yaşanılan kültürel ortama göre şekillenmektedir. Kimliğin temel unsuru olan kültür, kişinin
kendini nasıl tanımlayacağını belirlemektedir. Ancak kimlik inşasında siyasal erkin hayli
etkin olduğu bilinen bir durumdur. Özellikle siyasal kimliklerin oluşturulmasında yahut
milli bilincin geliştirilmesinde siyaset doğrudan yer almaktadır. Bu da kimlik meselesinin
de siyasal bir eylem alanı olduğunu göstermektedir.
Sonuç itibariyle kültür siyasete içkindir; siyasal bakışı, siyasal tutumu içermektedir.
Kültür sorununun analizi beraberinde siyasal okumayı da getirmektedir. Elbette bu tespit,
kültürün tek bir bakış açısının ürünü olduğu dolayısıyla oradan hareket eden bir okuma
gerçekleştirilmesi gerektiğini dayatmamalıdır. Hayli karmaşık bir mesele olan kültür, çok
yönlü okumaya muhtaçtır. Ancak çoğunlukla dışarıda bırakılan siyasal bakış sorunu da
kültür okumasının gereklerindendir. Bu makale kültür okumalarında siyasetin eksikliğini
dile getiren ve böylesi bir bakıştan da hareket edilmesi gerektiğini ifade eden bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Yoksa kültür meselesine tek boyuttan bakmayı önermemekte hatta öteki tek boyutları eleştirmektedir.

Kültür ve İdeoloji
Kültür ve ideoloji ilişkisi, kültür-siyaset ilişkisi kadar merkezi bir tartışmadır. Sosyolojinin en karmaşık kavramlarından biri olan ideoloji, çok anlamlı bir yapıya sahiptir.
Aynı zamanda kavram, uzun, karmaşık ve olağanüstü zengin bir tarihe sahiptir. İdeoloji
kavramı, daha çok, fikirler, kültür, siyasal kültür, siyasal fikirler alanlarına atıf yapar ve bu
alanlarda yoğun bir şekilde tartışılır. Başta Marksizm, yapısalcılık, Frankfurt Okulu olmak
üzere pek çok sosyolojik gelenek ideoloji kavramını tartışmaktadır (Marshall, 1999: 320).

Değişik yönlerden ve bakış açılarından hareketle farklı tanımları yapılan
ideolojinin, en temelde kültürel bir üretim olduğu aşikârdır. Kültürel üretimin bir nesnesi
olan ideoloji, bir yönüyle “toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve değerlerin üretim süreci” (Eagleton, 1996: 18) olarak doğrudan kültürel açıklamaya muhatap olmuştur. Kültür ve
ideoloji arasındaki bağlantıyı yorumlayan Mardin’e göre (1992), ideoloji kültür kümelerinden biridir ve kültürün açıklaması olan simge/sembol oluşturma özelliği bulunmaktadır.
Dolayısıyla ideoloji, kültürden tamamen kopuk değil, onun içinde yuvalanmış anlamlı bir
değerdir.
Ali Şeriati’ye göre (1986: 94) ideoloji terimi, düşünce, hayal, kavram, inanç
anlamında ‘ideo’ ile; mantık, bilim anlamında olan ‘loji’ kelimelerinden oluşmaktadır.
Fikirler ve inançlar bilimi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, ideolog belirli bir inanç
veya ideolojini savunusunu yapandır. Bu bağlamda, ideoloji belirli bir grubun, sosyal
sınıfın, ulusun veya ırkın bağlandıkları belirgin inanç ve fikirlerden oluşmaktadır. Bu
tanıma göre ideolojiyi onun en yakın ortağı olan bilimden ayırabiliriz.
Siyaset herhangi bir ideolojinin oluşturulması, ideolojik bir bakışın yaratılması, ideolojik bir kimlik inşası noktasında doğrudan kültüre başvurmaktadır. Yahut söz konusu
projeleri gerçekleştirmesi için kültürü devreye sokması gerekmektedir. Buradan hareketle
ideolojinin bir kültürel üretim olduğu söylenebilir. Bir yönüyle ideolojik bir mesele olarak
ele alınan kültür, aynı zamanda ideolojiyi de oluşturur. Toplumu yönlendirecek ideolojik
süreçlerde aktif bir şekilde görev alır. Söz konusu süreçlerin bütününde yer alan kültür,
ideolojinin de ana kaynağı olur. Kimi araştırmacılara göre ideoloji kültürün bir unsuru, kimilerine göre ise tamamıdır. Yani kültürü ideoloji ile eşitleme eğilimi de sosyoloji
literatüründe yerini almıştır. Cemil Meriç’e göre (1986: 44) ideoloji kültürün çekirdeğidir;
kültürde imtiyazlı bir yer edinmiştir.

Kültür ve Kimlik
Kimlik, bir toplumun, bir halkın ve bir kişinin kendisini nasıl gördüğü, tarih ve
toplum
süreçlerinde
kendini
nasıl
konumlandırdığı
meselesini
açıklayan
merkezikavramlardan biridir. Benzerlikleri ve farklılıkları açıkladığı gibi insan ve topluma
aitbelli nitelikleri de ifade etmektedir. Toplumun, halkın, ulusun doğrudan yansıması,
imgesi ve göstergesidir. ‘Kim’ sorusunun temel açıklayıcı birimidir. Kimlik o denli
merkezi bir kavramdır ki, neredeyse bir topluma, bir halka ve kişiye ait bütün
hususlarıkendinde toplayabilmekte, kendi alanında o hususlara yer verebilmektedir. Bir
ayna kavram olarak kimlik, toplumsal ve bireysel hayatın tüm yönlerine ışık tutmaktadır.
Yaşam tarzını yansıtan kimlik, insan ve toplum tanımında önemini bir kez daha
göstermektedir.
Kimlik, insanın ve sosyo-kültürel hayatın en önemli ayırıcı vasıflarından biridir.
İnsana özgüdür, dolayısıyla kültüreldir. İki temel bileşeni bulunmaktadır: ilki, tanımlama
ve tanınma, ikincisi ise aidiyettir. Kendini tanımlama ve toplum içinde belli bir sıfatla,
toplumsal olarak tanınma hem insana özgüdür hem de bir insani ihtiyaçtır. Kimlik, kısaca,
kişilerin ve çeşitli büyüklük ve nitelikteki toplumsal grupların ‘kimsiniz, kimlerdensiniz’

sorusuna verdikleri cevaplardır. Kimlik sorununun ortaya çıktığı ortam, insanın kendisini
ne olarak/neye dayanarak tanımladığı ya da kendisini diğerlerinden ayırdeden
özelliklerinin neler olduğu sorularına dayanır. Kişinin mensubiyet ve ait olma konusundaki
başvuru çerçeveleri, kimlik tutunumunu sağlayan dayanaklardır (Aydın, 2003: 470).
Kimliğin psikolojik ve sosyolojik gibi farklı sunumları vardır. Psikolojik açıdan
bizzat bir kişinin kendini nerede ve kim olduğuna karşılık veren kimlik, sosyolojik planda
hangi gruba/sınıfa yahut kültürel ortama ait olduğuna cevap verir. Kimliğin toplumsal yönü
onun tamamlayıcı vasfıdır; olmazsa olmazıdır. Bu bakımdan kimlik, bireyin toplumsal
olarak tanımlanışıdır denebilir (Aydın, 2003: 470). Yani kimlikler toplumsal kaynaklıdır;
kimlikleri ve onların anlamlarını, karşılıkların belirleyen büyük oranda toplumsal olanın ta
kendisidir.
Kimlik, tarihsel süreç içinde oluşan, olgunlaşan, değişen ve dönüşen, dünden
bugüne, bugünden yarına oluşumunu gerçekleştiren dinamik bir olgudur. Donuk bir yapıya
işaret etmeyen kimlik, bir sürecin, bir sürekliliğin vuku bulma durumudur. Tanımı gereği
kimlik, benliğin inşasına olduğu kadar sürece de ilişkindir (Sözen, 1999: 19). Söz konusu
süreçte kimliği oluşturan değişik etmenler, dönemler, anlayışlar, kategoriler belirginlik
kazanır. Tarih, gelenek, siyaset, din, ekonomi, sanat gibi temel alanlar kimliğin sınırlarını
belirleyen, kayıtlayan ve ortaya koyan etkin faktörlerdir. Kimlik, kendini oluşturma
sürecinde ve kendi niteliklerini kazanma ortamında temel alanların belirlemesine muhatap
olur ve toplumsal sürekliliğin bir uç göstergesi hâline gelir (Vergin, 1993: 5).
Kimlik oluşumunda kültürün önemi bir hayli büyüktür. Kültür, kimliğin kaynağıdır.
Kimlikleri oluşturan, kimliklere anlam veren, toplumsal-kültürel sistem içinde kimliklerin
değişimini ve dönüşümünü ayarlayan, onlara yeniden anlamlar yükleyen kültürün bizzat
kendisidir. Kimlik yapısının, kimlik hadisesinin ortaya çıkışı doğrudan kültüreldir, kültür
kaynaklıdır.
Bir kimlik kaynağı olarak kültür, daha özelde ‘kültürel kimlik’ meselesinin ortaya
çıkmasına da neden olur. Her kültür belli kimlikler, kimlik kalıplar, kimlik tipleri meydana
getirir. Bir kültür ortamı aynı zamanda bir kimlik ortamıdır. Her kültür ortamı kendine
göre bir kimlik belirler; belli bir kimlik yapısını zorunlu ve meşru kılar. Başka kimlikleri
de ötekileştirir, dışlaştırır. Benlik, biz, bizlik, kendilik gibi kategorik ayrımlar gibi öteki,
başkası da kültürel ilişkide yer alan kategorik ayrımlardır. Kendiliği de ötekini de
belirleyen ve tayin eden kültür ve kültürel kimliklerdir.
Modern dünyada kültürel kimliklerin, kimliğin çok katlı ve dönüşen yapısına vurgu
yapılarak, karışmasından, melezleşmesinden, saflığını yitirmesinden söz edilmektedir.
Kimliklerin yoğun bir şekilde içiçe geçmesi, karışması kültürel kimliklerin melezleşmesine
neden olmaktadır. Melezlik, özellikle ırksal ve etnik kimlikler açısından, kimliklerin saf
olmadığını, karışım, kaynaşma ve iç içe geçmenin ürünü olduğunu gösterir. Kimliğe bu
açıdan bakışın altında yatan da, kültürlerin karışması ve kültürel hareketliliktir (Marshall,
1999: 406).

Kültür ve İletişim
Kültür sorunları arasında yer alan kültür ve iletişim meselesi, kültürün ortaya çıkışı,
farklılaşması, yaygınlaşması, değişmesi ve dönüşümünü iletişim unsurları ve iletişim
araçları bağlamında tartışmayı olanaklı kılmaktadır. Kültürün iletişim boyutu hem zorunlu
ve sürekli hem de değişken bir yapı sunar. Çünkü kültür en başta bir iletişim ortamıdır;
kültürün bizzat kendisi bir iletişimdir. Hatta kültürü de içine alan hayat tamamıyla iletişim
üzerinden gerçekleşir, devam eder ve kurumsallaşır. İletişim ve kültür, ontolojik bakımdan
birbirini gerektiren yapılardır; iletişim olmadan kültürün yayılması, görülmesi,
deneyimlenmesi mümkün değildir.
Kültürün tanınma, bilinme, tecrübe edilme kanalı iletişimdir ve ilkin ailede bireyler
arası ilişkilerde başlar. Aile, kültürün farklı iletişim kanalları ile aktarıldığı, gösterildiği ana
kurumdur. Diğer toplumsal kurumlarda da aynı denklem geçerlidir; iletişim kanalları
kültürün aktarılmasında etkindir. Okul, arkadaş grupları, siyaset, iktisat, din, boş zamanlar
gibi kurumlar yoğun bir şekilde iletişim kurulan ortamlardır. Her bir kurum çerçevesinde
belli bir kültür cisimleşir ve bu kültür gene iletişim kanalları, iletişim aktörleri ve araçları
vasıtasıyla insanlar arasında dolaşıma sokulur. Bütün bir toplumsal hayatın sergilenmesi bu
şekilde gerçekleşir. İletişim hayatın zorunluluğu olduğu gibi bir rutini hâline de gelir.
İletişim, bir etkileşim ortamıdır; iletiler aracılığıyla gerçekleşen toplumsal
etkileşimin (Fiske, 1996) tüm boyutlarını, araçlarını, mesajlarını, amaçlarını kendinde
toplamaktadır. İletişim, bir aktarma işlemedir; bilgilerin, fikirlerin, duyguların, becerilerin
belli simgeler kullanılarak iletilme sürecidir (Mutlu, 1993: 98). İletişim sürecinin
aktarmak, dile getirmek, eğlenmek, satmaya yardımcı olmak, aydınlatmak, temsil etmek,
tartışmak, aşılamak gibi farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir süreçtir (Maigret,
2011: 16). Doğal, zorunlu, değişken, kültürel, toplumsal, siyasal, iktisadi pek çok boyuta
sahip, devingen ve etkili bir mecra olan iletişim, insanın belli bir hayatı ve kültürü tecrübe
etmesi, kendini gerçekleştirmesi bakımından temeldir. Yunus Emre’nin ‘ya ben öleyim mi
söylemeyince’ mısrasının terennüm ettiği ana husustur: insan, söyleyerek, konuşarak,
yazarak yani bir şekilde iletişim kurarak insanlığını gerçekleştirebilmektedir. İletişim
olmadan hayatın, kültürün ve insanlık ortamlarının kurulması mümkün değildir.
İletişim süreci, yalın bir şekilde üç öğeye dayanır ve bunlar iletişim öğelerini
meydana getirir. İletiyi yani mesajı gönderen, iletiyi alıp açımlayan ve bu ikisi arasındaki
ileti yani mesaj. İletiyi gönderen kaynak, iletiyi alan hedef, iletişim ortamında gönderilen
bildirim ise ileti yahut mesajdır (Oskay, 1992: 16). İletişim sürecinde bütün öğelerin büyük
önemi bulunmaktadır; her biri ayrı ayrı öneme sahiptir. Bunun yanı sıra iletişim sürecinin
gerçekleştiği kanallar yahut araçlar da ayrıca önem arz eder. Bazen kaynak öğesi olarak
adlandırılan araçlar, iletişimin niteliğini, amacını, etkilerini doğrudan belirleyebilmektedir.
Araç iletinin kendisidir yahut araç iletidir/mesajdır diyen McLuhan’ı hatırlamak yeterlidir.
Söz, kitap, gazete, dergi, medya, yazı, internet, resim ve fotoğraf gibi görsel araçlar,
mesajın ve iletinin ulaştırılmasında farklı denklemlere oturmaktadırlar. Her bir araç ayrı
ayrı çözümlemeyi hak etmektedir. Geçmişten bugüne iletişim araçları değişiklik gösterir;

her bir araç kendi dönemini, çağını, insan ilişkilerini ve kültürel boyutları sergiler. Sözlü
edebiyatın yaygın olduğu dönemlerde söz, şiir, sözlü edebiyat kurumları, âşıklık geleneği
iletişimin gerçekleşmesinde öncü rollere sahipti. Yazılı edebiyatın yaygınlaşmasıyla
birlikte iletişim yazı, kitap, mektup, ferman, yazı kurumları, yazı aktörleri üzerinden bir
farklılaşma göstermiştir. Teknolojiye bağlı bir şekilde ortaya çıkan kitle iletişim araçları ise
daha faklı bir iletişim düzeninin, iletişim kültürünün oluşmasına neden olmuştur.
Bugün iletişim ve kültür ilişkisi, büyük oranda kitle iletişimi ve kitle iletişim
araçları üzerinden gerçekleşmektedir. Söz ve yazı gibi geleneksel iletişim faktörlerinin
üzerine bina edilen kitle iletişimi ve araçları, iletişim modellerinin, kanallarının, araçlarını,
uygulamalarının, yönsemelerinin büyük orada değişmesine neden olmaktadır. Bir
iletişim/enformasyon toplumunun oluşmasına zemin hazırlayan bu köklü değişim, kitlesel
ve küresel düzeyde kültürün dolaşmasına, kültürel öğelerin yaygınlaşmasına neden
olmaktadır.
Kitle iletişim araçları genelde büyük medya olarak adlandırılmakta ve gazete, kitap,
dergi, radyo, televizyon, sinema, film, telefon, tiyatro gibi araçları içermektedir. Bunun
yanında internet ve sosyal medyayı da kitle iletişimine dâhil etmek mümkündür. Kitle
iletişimi, iletişim tarihi ve kültür tarihi bakımından çok köklü dönüşümlere neden olan
etkili bir mekanizmadır. Daha önceki iletişim modellerinden çok daha farklı işleyen, etki
alanı bir hayli genişleyen, kitlelere ulaşan, haber, eğitim ve kültür sunumlarının yanında
manipülasyon, yönlendirme, etkileme, asılsız ve yalan haberlerle kitlesel tepkilere yol
açma gibi fonksiyonlara da sahip olan kitle iletişimi, bugünün küresel toplumunda hayli
önemli bir aktör hâline gelmiştir. Küresel toplum ilişkileri ve küresel kültür büyük oranda
kitle iletişiminin etkisi altında şekillenmektedir. Tüketim toplumun oluşması,
enformasyonun yaygınlaşması, yerel kültürlerin dağılması, yerelin küresele eklenmesi,
küreselin bütün yerel olanlara ulaşması, yerel kültürlerin gün yüzüne çıkması kitle iletişim
araçlarının ve aktörlerinin güçlü sistemleri sonucunda gerçekleşmektedir.
Her bir kitle iletişim aracı etkili bir kültür sürecinin de aktörüdür. McLuhan’ın ‘araç
iletidir’ sözünü ‘araç kültürdür’ şeklinde telaffuz etmek mümkündür. Her bir kitle iletişi
aracı kendi etrafında bir kültürün oluşmasına neden olmaktadır. Mmedya, gündelik hayatın
kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmakta, bu durum ise bir tür ‘medya
kültürü’nün oluşmasına neden olmaktadır (Bennett, 2013: 124). Eğlenme, haberleşme,
bilgilenme, tanıma/tanıtma, reklam yapma, modalar üretme, gündem oluşturma, iktidar
kurma, toplumsal kontrol sağlama, gerçekliği tanımlama, tutum değişikliği meydana
getirme, siyasal aktör olma, ticari gibi işlevlerin yanı sıra kültür ve ideoloji işlevini de en
üst düzeyde yerine getiren kitle iletişim araçları, kültürlerin yayılması, değişmesi,
bozulması, süreklilik kazanması, kitlelere ulaşması, sınırları aşması bakımından büyük
işlevlere sahiptir. Televizyon, radyo, sinema sadece bir kitle iletişim aracı değil fakat aynı
zamanda başlı başına bir kültürdür, kültür odağıdır ve belli bir kültürün var olması için
temel ortamdır. Benzer şekilde internet ve sosyal medya daha etkili bir kültürün yayılması
ve temsil edilmesi bakımından çok etkili alanlardır. Adeta ‘sanal cemaat’ biçimi alan
internetin oluşturduğu facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya ortamları da aynı

şekilde insanın iletişim kurma arzusuna denk gelmekte ve bunun yanı sıra kendi
bağlamında bir kültürün, dilin, söylemin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Mağara
resimlerinden bugünkü twit atma eylemine kadar insanın hep bir iletişim ortamında yer
almak durumunda kaldığı, bir şekilde kendini duyurma isteğinde olduğu görülmektedir.
Ama her bir aracın da kültür olduğu gibi kültürel dönüşümlerde azımsanmayacak işlevler
ürettiği görülmektedir.

Kültür Endüstrisi
Kültür endüstrisi kavramı, genel anlamda, popüler kültürü, radyo, televizyon,
sinema, kitap, magazin, gazete, popüler müzik gibi alanları meydana getiren tüm faaliyet
ve düzenlemelerle, kültürel organizasyonları ve bu arada kültürün standartlaşmasını dile
getirmek için kullanılan bir terimdir. Frankfurt Okulu düşünürlerinden Horkheimerve
Adorno tarafından kitle kültürünün üretilmesi ve tüketilmesini ifade etmek için kullanılan
yaygın ve etkili bir kavramdır (Cevizci, 2002: 645). Adorno ve Horkheimer (1995)
kavramı Aydınlanma Diyalektiği adlı eserlerinde kullanmışlar ve kültür endüstrisinin bütün
alanlarında kitle tüketiminin biçimlendirildiğini belirtmişlerdir (Adıgüzel, 2001: 80).
Kültür endüstrisi açık bir şekilde kültürün, endüstrileşmesini, dolayısıyla kapitalist
kâr sürecinin bir nesnesi olmasını işaret eder. Kültürün ekonomik alana dâhil oluşunu
açıklayan kültür endüstrisi yaklaşımı, radyo, sinema, reklamcılık, kitle iletişim araçlarının
sistemin ürettiği birer mekanizma olduğunu, bunun belli bir yaşam tarzı sunduğunu
dolayısıyla büyük metalaştırma zemini kurduğunu iddia eder (Edgar-Sedgwick, 2007:
102). İnsan kültür endüstrisinde bir tüketicidir; iktisadi ürünleri tükettiği gibi kültür
ürünlerini de tüketmektedir.
Kültür endüstrisi en genel anlam ile söz konusu endüstrinin öncelikli amacının,
bireyin kapitalist sistemi benimsemesini kolaylaştırmak olduğunu ifade eder. Kültür
endüstrisinin olumlanan kültürü, günlük yaşamın sorumluluğundan, ağır ve sıkıcı
işlerinden çok az bir çaba ile geçici bir kaçış sağlayarak, oyalanma ve zihinsel uzaklaşma
yaratır. O, bu amaca ulaşmak için bir takım standardizasyon teknikleri kullanır, sıradan
tepki mekanizmaları geliştirir, sözde bir bireysellik için uygun yollar ortaya koyar.
Frankfurt Okulu kuramcılarına göre bu kaçış gerçek bir kaçış değildir. Zira onun sağladığı
kaçış ve dinlenme, insanları yalnızca yaşamlarındaki temel baskılardan uzaklaştırmaya ve
çalışma azimlerini yeniden yaratmaya hizmet eder. Öte yandan, kültür endüstrisi
milyonları hedef alırken, onları bir hesap kitap nesnesine, kültürel makinanın sıradan bir
dişli ya da eklentisine indirger. Buna göre kültür endüstrisinde müşteri kral ya da velinimet
değildir; müşteriler kültür endüstrisinin öznesi değil, nesnesidirler. Yine, kültür
endüstrisinde Pazar için üretim kültür ürünlerini standardize eder ve estetik formları asgari
bir müştereğe indirger (Cevizci, 2002: 646).
Kültür endüstrisi bakımından eğlence kültürü bir hayli önemlidir. “Kültür endüstrisi
bu yönüyle bir eğlence kurumu olarak işlev görmektedir. Çünkü eğlence geç kapitalizmde
çalışmanın uzatılmasıdır. Fabrika ve bürodaki mekanikleştirilmiş can sıkıcı çalışma sürecinden kaçmak ve onunla tekrar baş edilmek için boş zamanın eğlenceyle doldurulması ge-

rekmektedir. Boş zaman ve uzatılmış tatil böylece nelerin tüketileceğinin kültür endüstrisi
aracılığıyla en ufak ayrıntısına kadar teknik olarak hesaplanmasıyla çalışma zamanına eklenmektedir. Endüstri tekelleri bu yolla sadecefabrika ve büroda geçirilen çalışma zamanı
üzerinde değil, eğlenmeden, dinlenmeye veuyumaya kadar tüm zamanlar üzerinde kesintisiz egemenliğini kurmaktadır” (Yelken, 2011: 246). Bu anlamda televizyon, sinema, diziler
ve diğer eğlence alanları kültür endüstrisinin uygulama alanları olarak öne çıkmaktadır.
Kültür endüstrisi hemen her olguyu, imgeyi, sembolü tüketim çemberinde
değerlendirebilir, hemen her değeri, kişiyi şeyleştirme ve metalaştırma işlemine tabi
tutabilir. Kültür endüstrisi başta insanın kendisi olmak üzere her şeyi metalaştırmakta ve
şeyleştirmektedir. Gerçek bir kültür değil şeyleşmiş bir kültür üreten kültür endüstrisi,
sanatı, edebiyatı, sinemayı, kitle iletişim araçlarını, nesneleri, aktörleri, sembolleri ve
insanı ‘kullanan’ bir yapıdır. Modern insan, kültür endüstrisinin kalın dişlileri ve çarkları
arasında özgürlüğünü, özgünlüğünü kaybetmiş, kendi ürettiklerinin kölesi durumuna
düşmüştür (Dellaloğlu, 2001: 103). Tşörtler, biblolar, kolyeler, bayraklar, flamalar,
anahtarlıklar, çay kupaları, aksesuarlar bir sergileme alanı olarak kullanılmaktadır. Ali
Şeriati, Malcolm X, Necip Fazıl, Che Guevara tşörtleri, Kız Kulesi anahtarlıkları, Eyfel
Kulesi bibloları ve daha pek çok ‘şey’ yaygın tüketim nesnesi olabilmektedir. Bura bir
ayrıntı olarak tşörtlerin kültür sergisi anlamında kullanımı ayrıca incelenmeyi hak eden bir
husustur.
Herkese hitap eden, herkesi kendi bütünsel yapısının içine alabilen kültür endüstrisi
bir anlamda Ritzer’in (1998) yeni bir kültürel sistem olarak tasarladığı ve ‘toplumun
McDonaldlaştırılması’ adını verdiği süreci doğurmuştur. Kültür endüstrisinin tüketimci
ideolojisi, seri üretimi, bütün hayat alanlarını dolduran üretim ve tüketim eylemlerini,
gösterişçi tüketimleri ve elbette insanın bu sürecin baş aktörü olmasını doğurmaktadır.

Kültürel Emperyalizm
Sömürgecilik ve emperyalizm hareketlerinin sömürge toplumlarında uyguladıkları
kültür politikaların genel adı olan kültürel emperyalizm, kültür emperyalizmi olarak da
adlandırılmaktadır. Bir ülkenin yahut toplumun kendi kültürel değerlerini bir başka
topluma zorla kabul ettirmesi sonucunda gerçekleştir. Sömürgecilik sadece maddi
kaynaklar üzerinden yürümemekte, asıl etkisini kültür kurumları üzerinde göstermektedir.
Sömürgeci toplumların, sömürgeleştirdiği toplumların dili, kültürü, inancı, değerleri,
gelenekleri ve görenekleri, yaşam biçimleri ve tasavvurlarını değiştirme, bozma, yok etme,
asimile etme girişimlerinin bir sonucu olan kültürel emperyalizm, çok etkili ve sürekli bir
sömürgecilik faaliyetidir. Görece sömürgeciliğin bitmesinden sonra dahi devam eden bir
süreçtir.
Kültürel emperyalizm yaklaşımının belki en temel direği, küreselleşmenin bir Batı
projesi olduğu iddiasıdır. Bu husus Batı kültürel ürünlerinin basit bir yaygınlığının ya da
batılı kapitalist kurumların ağırlığının ötesinde manalar taşımaktadır. Söylenmek istenen
küreselleşmenin Batı emperyalizminin devamı olan tarihsel bir süreç olduğudur. Kültürel
emperyalizm yaklaşımı bu tarihsel süreci temel öncül kabul ederek, makul bir şekilde bunu

çağdaş küreselleşmenin içerisine konumlandırır. Böylece mesele, filmler, kot pantolon ve
içecekleri aşan bir küresel kültür temelinde değerlendirilir. Küreselleşme artık Batının
epistemolojik, ontolojik kuramlarını, değerlerini, ahlaki sistemlerini, rasyonalizm anlayışlarını, bilimsel görüşlerini, siyasi kültürlerini vs kapsar bir hâle getirilir. Batı dışı toplumların batılılaştırıldığı bir süreci ima eder (Tomlinson, 2011: 285).
Kültürel emperyalizm, geleneksel sömürgecilik ve emperyalizm hareketlerinde
farklı işlemektedir. Sömürgeciliğin son bulması ile bitmeyen kültürel emperyalizm, baskın
kültürün sömürgeleştirdiği toplumun kültürü üzerindeki sürekli etkisini göstermektedir. Bir
ülkenin topraklarının işgalinin son bulması ile bitmeyen ve daha sonraki yıllarda devam
eden etkili bir emperyal hareket olan kültürel emperyalizm, yerel kültürler, diller,
semboller, değerler, davranışlar, duygular, düşüncelerın köklü dönüşümler geçirmesini
arzular. Bir asimile olma ve yabancılaşma durumunu ortaya çıkarır.

Çokkültürlülük
Çokkültürlülük, bir toplumda var olan farklı kültür ortamlarının ve kültür
temsillerinin bir arada yaşaması, kültürlerinin sergilemesi, tek bir kültürün değil her
kültürün kendi yaşam alanına sahip olmasını ifade eder. Çokkültürlülük çokkültürlü
toplum modelinin ortaya çıkmasına neden olur. Çokkültürlülük, kültürel çeşitliği bir ideal
olarak yüceltir ve çokkültürcü bir siyaset önerisinde bulunur. Bu anlamda tek biçimci
kültür anlayışlarının karşısında konumlanır. Irk, göç, etnisite, asimilasyon tartışmalarının
merkezinde yer alır. “Bir kültür belirli bir coğrafi alanda uzun vadede homojenleşme
eğiliminde olabilse de, günümüzde çok-kültürlülük çoğu modern toplumun, özellikle ABD
gibi dünyanın her yanından sürekli göç alan bir ülkenin karakteristik bir özelliğidir.
Çokkültürlülük büyük bir sanatsal ve entelektüel zenginlik yaratmasına karşılık, ayrıca
çatışma ve potansiyel bir düşmanlık kaynağı hâline gelebilir” (Gordon, 2015: 32).
Çokkültürlülük, ayrı etnik ve dini grupların birlikte yaşamasını ifade eden bir
tasarımın adıdır. Çokkültürlülük, ilk elde din, dil, etnisite, tarih, ülkü ve benzeri
farklılıklarla birlikte yaşama imkânını öne sürmektedir. Modern ve ulusal kültürün aksine,
kültürün çeşitliliğine ve bunun normal sayılması gerektiğine atıfta bulunmaktadır. Ancak
bir toplumdaki farklı kültürleri bir arada yaşatma ideali olarak sorunlu gözükmektedir.
Çünkü bizzat modern kültür, benzerlikler üzerine oturmuş bir kültürdür. Çokkültürlülük
baskın bir söylem olarak ortaya çıkmaktadır; gerçekliği ise tartışmalıdır (Aydın, 2011: 91).

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültür ve medeniyet ilişkisinin farklı boyutları bulunmaktadır. Bazen her iki
kavram ayrıma tabi tutulmakta, bazen aynı anlamlarla tanımlanmaktadır.

Kültür endüstrisi kültür ürünlerinin yaygın bir şekilde tüketilmesine
dayanmaktadır.

Kültürün siyaset ve ideoloji ile ilişkisi çok yönlü bir şekilde işlemektedir.
Kültür, siyaset ve ideolojiyi içermektedir.

Kültürel emperyalizm özellikle dil, yerel kültür, inanç ve davranış kalıpları
üzerinde etkinlik alanları oluşturmaktadır.

Bölüm Soruları
1. Kültür ve Medeniyet arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?
2. Eagleton ve Eliot, Kültür ile Siyaset arasında nasıl bir bağ kurmuşlardır. Tartışınız.
3. Çokkültürlülük kavramını açıklayınız.
4. Kültür Endüstrisini ortaya çıkaran etmenler nelerdir?
5. Kültürel Emperyalizm yaklaşımının en temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Küreselleşme, modernliğin ürünüdür.

b)

Küreselleşme, kimlikleri tehdit eder.

c)

Küreselleşme vazgeçilmezdir.

d)

Küreselleşme, bir Batı projesidir.

e)

Küreselleşme, yerel kültürü bütünüyle ortadan kaldırır.

6. İdeolojiyi "Fikirler ve İnançlar bilimi" olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Ali Şeriati

b)

Şerif Mardin

c)

Ziya Gökalp

d)

Terry Eagleton

e)

Cemil Meriç

7. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin olumsuz fonksiyonlarından biri değildir?
a)

Manipülasyon

b)

Yönlendirme

c)

Etkileme

d)

Kitlesel tepkilere yol açma

e)

Kültür sunumu

8. Aşağıdakilerden hangisi kimliğin özelliklerinden biri değildir?
a)

İnsana özgüdür, dolayısıyla kültüreldir.

b)

İnsan hayatı boyunca değişiklik arz etmeyen, davranışları örüntüsüdür.

c)

Toplumun, halkın, ulusun doğrudan yansıması, imgesi ve göstergesidir.

d)

Kültür, kimliğin kaynağıdır.

e)
Benzerlikleri ve farklılıkları açıkladığı gibi insan ve topluma aitbelli nitelikleri
de ifade etmektedir.
Cevaplar: 5)d, 6)a, 7)e, 8) b

7. KÜLTÜR YAKLAŞIMLARI I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültürün antropolojik ve sosyolojik tahlilleri.
2. Önde gelen antropologların kültüre yaklaşımları.
3. Önde gelen sosyologların kültüre yaklaşımları.
4. Kültüre sosyolojik yaklaşımın önemi.
5. Sosyologların kültür tartışmalarında öne çıkan hususlar.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Antropolojide kültür tartışmaları hangi alanlar içinde gerçekleşmiştir?
2. Sosyologlar kültür tartışmasına ne gibi katkılar vermişlerdir?
3. Georg Simmel ve Max Weber’in kültür tartışmalarındaki yeri nedir?
4. Clifford Geertz kültür tartışmalarına ne gibi katkılar vermiştir?
5. Pierre Bourdieu, hangi kavramlarla kültür tartışmalarında yer bulmuştur?

Anahtar Kavramlar


Antropoloji



Sosyoloji



Georg Simmel



Max Weber



Karl Mannheim



Clifford Geertz



Pierre Bourdieu

ANTROPOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Antropoloji, kültür hakkında en fazla araştırma yapan sosyal bilim alanlarından
biridir. Hatta denebilir ki, çağdaş sosyolojiden daha fazla özellikle sosyal ve kültürel
antropoloji kültüre yer ayırmaktadır. Bu yoğunluktan ötürü kültürün bir antropoloji
meselesi olduğu yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Oysa kültür bütün sosyal bilimlerin
merkezi kavramıdır. Antropoloji kültürün kökenine, kültürün işlevine, kültür sunumlarına
biraz daha fazla önem vermektedir.
Antropoloji alanındaki kültür tanımları diğer sosyal bilimlerdeki gibi çeşitlilik
içermektedir. Farklı ekoller ve yaklaşımlar, kültür tanımlarında öne çıkmaktadır. “Kültürün
antropolojik tanımlarının sayısı antropologların sayısından daha fazla” olduğu dahi
söylenmiştir (Monaghan-Just, 2013: 52). Genel anlamda antropolojide kültür daha çok bir
toplumun üyelerinin inanç, davranış, hayat şekilleri ve gelenekleri şeklinde
tanımlanmaktadır. Antropoloji için kültür bir deneyim ve paylaşma alanıdır; öğrenilen,
tecrübe edilen kültür kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. İnsanın en özel yönünü ifade eden
kültür, onun diğer canlılardan ayrılmasını sağlamaktadır. Kültür insanın toplumsal
ortamıdır; topluma dâhil olmayı, toplumsal simgeleri kullanmayı, toplumsal ortamlarda yer
almayı kültür sayesinde öğrenmektedir.

Lewis Henry Morgan (1818-1881)
Amerikan antropologlarının en önemlileri arasında yer alan ve evrimci anlayışı
savunan Morgan, akrabalık sistemleri üzerine yoğun bir çalışma yürütmüştür. Eski Toplum
(1994) adlı kitabında teknoloji ile kültür arasında, teknolojik gelişme ile kültürel gelişme
ve seviye arasında bağ kurarak evrimci anlayışını aktarmayı dener. Yabanlık, barbarlık ve
uygarlık aşamaları evrimin genel seyrini belirler. Bu aşamaları belirlerken teknolojiyi esas
almaktadır. Görüşleri yaygın bir şekilde eleştirilen Morgan, evrimci anlayışı bir kenara
bırakıldığında, insan çevresinin kültürü üzerindeki etkisine eğilmesi bakımından dikkatleri
çeker. Ayrıca Karl Marx’ın düşünceleri üzerinde de etkili olmuştur.
Morgan için akrabalık toplumsal çalışmaların giriş noktasıdır. İlkel toplumların
akrabalık temelinde örgütlendiklerini, akrabalık sistemleri arasındaki terminolojik
çeşitliliklerin de toplumsal yapıdaki çeşitliliklerle bağlantılı olduğunu ileri sürer. Aynı
zamanda, akrabalık terminolojisinin yavaş değiştiğini, bu nedenle de toplumsal evrimin
daha önceki basamakları ile ilgili bilgi edinmek için ipuçları taşıdıklarını varsayar
(Eriksen-Nielsen, 2010: 35). Gerek akrabalık sistemleri üzerine çalışması, gerekse çevrenin
kültür üzerindeki etkisini belirlemesi, kültür çalışmaları için bir katkı olarak kabul
edilmektedir.

Edward Burnett Tylor (1832-1917)
Antropolojik kültür yaklaşımlarında sosyal antropolojinin kurucusu kabul edilen
İngiliz Tylor’ınetkili olduğu görülmektedir. Onun kültüre bütüncül yaklaşımı ve “bilgiyi,
inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin toplumun bir üyesi olarak kazandığı diğer

tüm yeti ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bütün” şeklindeki tanımı zamanla eleştirilere
konu olsa da büyük oranda sonraki yaklaşımları da etkilemiştir. Evrimci kuram içinde yer
alan, istatistik kullanımını antropolojiye kazandıran ve ünlü kültür tanımı ile antropolojik
yaklaşımlara esin kaynağı olan Tylor (Testart, 2011: 854), din, inanç, akrabalık, evlilik
alanlarında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır (Marshall, 2009: 771). Kültür ile kalıtsal olanın
ayrılmasında onun düşüncelerinin etkisi vardır. Çünkü kültür öğrenilen bir özelliğe
sahiptir, bu ise bir toplum ortamını gerekli kılmaktadır. Kültürün edinilmesi için öncelikle
bir toplumun üyesi olmak gerekir, o toplumda bir deneyim sürerek bir şeylerin öğrenilmesi
ve bunun aktarılması gerekir. Aksi takdirde kültür oluşamaz ve aktarılamaz.

Franz Boas (1858-1942)
Almanya doğumlu Boas, Amerika’da kültürel antropolojinin yaygınlaşmasında
öncü isimdir. Boas, antropolojide ‘kültürel görecelik’ yaklaşımını savunmuştur. Tarihsel
tikelcilik, tarihsel özgücülük ve kültürel görecelik bakışıyla kültüre yaklaşan Boas, her bir
kültürün kendine özgü yapısının ve kendine ait bir tarihinin olduğunu dolayısıyla kendi
bağlamları içinde anlaşılmaları gerektiğini ifade etmektedir. Dünyadaki kültürel pratiklerin
çoğulluğunun kendi değeri olduğunu düşünür; bu çoğulluğu ortadan kaldırma yönündeki
girişimlere şüphe ile bakar (Eriksen-Nielsen, 2010: 65). O “kültür, dışarıdan gelen
araştırmacıların kendi kültürlerinin değerlerine göre yargılar oluşturulmaktan ziyade, kendi
anlam çerçevesi temelinde anlaşılması gerektiğini” savunmaktadır (Marshall, 2009: 78).
Bu yönüyle evrimci, ırkçı ve etnik-merkezci tezlere karşı çıkmış ve ‘ilkel’, ‘uygar’
ayrımlarının sorunlu olduğunu dile getirmiştir.
Ona göre “kültür bir topluluğun toplumsal davranışının bütün ifadelerini, bireylerin
içinde yaşadıkları grubun alışkanlıklarından etkilenen tepkilerini ve bu alışkanlıkların
belirlediği insan etkinliklerinin ürününü içerir” (Monaghan-Just, 2013: 55). Hem kültürel
hem de fiziksel çevrenin kişinin dünyayı görmesinde etkili olduğunu düşünen Boas,
‘kültürel gözlük’ (Kulturbrille) tabirini önemsemektedir. “Tylor’a göre kültür insan
becerilerinin bir birikimiyken, Boas, her birimizin taktığı bir ‘kültürel gözlük’ tanımı
getiriyordu; bu gözlük çevremizdeki dünyayı algılamamız, toplumsal yaşamlarımızın
anlamını yorumlamamız ve bu yaşamlarımız içinde hareket etmemiz için bize gereç
sağlar”(Monaghan-Just, 2013: 56). Dolayısıyla kültür kişinin dünyayı algılamak,
yorumlamak ve kendi davranışını ortaya koymak bakımından takmış olduğu bir gözlüktür.
Her kişi kendi gözü ve gözlüğü ile dünyayı seyretmektedir.

Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955)
İngiliz antropolog Radcliffe-Brown, Antropoloji eğitiminin ardından saha
çalışmaları gerçekleştirdi. Hindistan’ın doğusundaki Andaman Adaları’nda incelemeler
yaptı. Antropolojinin yaygınlaşması bakımından önemli çalışmalar yaptı. Sosyolog
Durkheim’dan etkilenen Radcliffe-Brown, yapısalcı-işlevselci yaklaşıma göre kültüre
yaklaşmaktadır. O, toplumsal yapının kurumlar ve işlevler çerçevesinde değerlendirilmesi
gerektiğini savunmaktadır. Kurumlar ise bir kültürün genel yapısına ilişkin önemli veriler
sunmaktadır. Buna göre kültürün temel amacı, bir toplumsal sistemde görmüş olduğu

işlevlerdir. “O ve onu izleyenler bir toplumun her gelenek ve inancının, o toplumun
yapısını sürdürmeye dönük belirli bir işlevi olduğuna inanır. Toplumun varlığını
sürdürmesi buna bağlıdır” (Haviland vd., 2008: 120).
Toplumsallığı önemseyen, toplumsalın bireye olan üstünlüğünü dile getiren
Durkheimcı yaklaşıma uygun olarak Radcliffe-Brown’ın çalışmalarında toplumsal yapılar,
onları yeniden üreten bireysel aktörlerden bağımsız olarak varolurlar anlayışı egemendir.
Gerçek kişiler ve onların ilişkileri, yalnızca yapıların kendilerini ortaya koymalarıdır ve bir
antropoloğun nihai hedefi, ampirik olarak varolan durumların cilası altında, yapının işleyiş
ilkelerini keşfetmektir (Eriksen-Nielsen, 2010: 37).

Bronislaw Malinowski (1884-1942)
Antropoloji tarihinin etkili figürleri arasında yer alan Malinowski, aslen
Polonyalı’dır. Antropoloji eğitimini İngiltere’de almıştır. Eğitiminin ardından önemli saha
çalışmaları yapmıştır. Yeni Gine, Avusturalya, Trobriand Adaları, Meksika antropolojik
saha çalışmalarını yürüttüğü bölgelerdir. En ünlü çalışması Batı Pasifik Argonotları’dır.
İşlevselci bir yaklaşımla araştırmalar gerçekleştiren Malinowski, diğer
işlevselcilerden farklı olarak sistemin nihai hedefi olarak toplumu değil, bireyleri görür.
Kurumlar insanlar içindir, tersi değil. Dolayısıyla birey öznedir. Toplumsal istikrarın ve
değişimin esas motoru da bireylerin ihtiyaçları, nihai olarak da biyolojik ihtiyaçlardır.
Büyük boy teorik açıklamalara ilgi duymayan Malinowski, ayrıntılara dikkat etti (EriksenNielsen, 2010: 70).
Malinowski’ye göre kültürün asıl işlevi, zorunlu gereksinimlerin karşılanmasıdır.
Ona göre insan biyolojik gereksinimleri olduğu gibi kültürel gereksinimleri de olan bir
varlıktır. Biyolojik gereksinimler ile kültürel gereksinimler karşılıklı bir şekilde birbirlerini
etkilerler. Malinowski, bütün kültürlerin çözmesi gereken gereksinimleri şöyle listeler:
yiyecek ve üreme; hukuk ve eğitim; din ve sanat gereksinimleri. Dolayısıyla kültür, insanın
gereksinimlerini karşılayan kurumların bir görünümüdür (Haviland vd., 2008: 134).

Ruth Fulton Benedict (1887-1947)
Franz Boas ekolüne mensup Benedict, kültürel görecelik anlayışına bağlı bir
antropologdur. Tıpkı hocası gibi her toplumun ve kültürün kendi karakteri ile anlaşılması
gerektiğini dile getiren ve “her bir kültürü kendi içinde tutarlılığı ve uyumu olan bir sanat
eserine benzeten” Benedict (Haviland vd., 2008: 289), kültür-kişilik arasında bağlantı
kurmaktadır. Ayrıca karşılaştırmalı araştırmalar yaparak alana katkı sunmuştur. Ünlü
Kültür Örüntüleri (2011) kitabında farklı kültürleri inceleyen ve kültürler ile
bireyler/kişilikler arasında doğrudan ilgiler keşfeden yazar, kültürel farklılıkların bireysel
farklılıklar gibi, kültürel özelliklerin bireysel özellikler gibi anlaşılması gerektiğini
savunmaktadır. Kültürü, ‘bütünleştirici öğe’ olarak anlamakta ve toplumun üyelerine
bütünleşme ve kümelenme örüntüleri sunduğuna inanmaktadır. Böylece kültür ile kişilik
arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekmekte ve kültürel farklılığa işaret etmektedir.

Benedict’in bir başka ilgisi duygular ile kültür arasındaki ilişkidir. O duygularla
kültürün ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Kültür paylaşılan, ortak bir görüngü iken
duyguların kişisel oldukları kabul ediliyordu. Bu yalnızca duyguların toplumla hiçbir
ilişkisi olmadığını ileri sürenlerin bir varsayımı değil, genel olarak kabul gören bir
düşünceydi. Benedict, duygu örüntülerinin de ortaklaşabildiğini, bunların da kültürün
parçaları olduğunu ileri sürdü. Böylece kültürel açıklama doğrultusunda ‘kişilik’,
‘duygusal tarz’ ya da ‘estetik’ biçimlenmelerine ve bunların içkin olduğu eylem, duygu ve
düşünceleri saptamaya meyletti(Eriksen-Nielsen, 2010: 97).

Julian H. Steward (1902-1972)
Amerikalı antropolog Steward, ‘kültürel ekoloji’ adıyla bilinen ve kültürü
çevresiyle girdiği ilişki ve etkileşim boyutuyla açıklayan bir yaklaşım geliştirmiştir.
Steward “kültürel ekoloji için üç temel yöntem öne sürmüştür: Kültürün teknolojisi ve
çevresi arasındaki karşılıklı ilişki çözümlenmelidir. Kültür, insanlar için yiyecek ve
barınacak yer sağlarken elindeki kaynakları ne derece etkili kullanabilmektedir? Kültürün
teknolojisiyle ilişkili davranış kalıpları çözümlenmelidir. Kültürün üyeleri, yaşamları için
gereken işleri nasıl yerine getirmektedir? Bu davranış kalıpları ve kültürel sistemin diğer
öğeleri arasındaki ilişki belirlenmelidir. İnsanların geçinmek için yaptıkları iş, tutumlarını
ve bakış açılarını nasıl etkiliyor? Yaşam mücadeleleri, toplumsal etkinlikleri ve kişisel
ilişkileriyle nasıl bağlantılı?” (Haviland vd., 2008: 326). Bu sorular eşliğinde çeşitli
araştırmalar yapan Steward, kültür, teknoloji ve fiziksel çevrenin birbiriyle ilişkili olduğu
yargısına varmakta ve araştırmaların bu alanları dikkate almaları gerektiğini ifade
etmektedir.

Claude Levi-Strauss (1908-2009)
Yapısalcı antropolojinin en önemli isimlerinden biri olan Levi-Strauss, temelde
yapı, kültür, insan, dil, zıtlıklar ve ilişkiler üzerine eğilerek farklı bir antropoloji akımı
geliştirmiştir. Kültür bu ilişki sisteminin merkezinde yer almaktadır. Buna göre “kültür,
temelde yatan evrenel bir düşünce kalıbının bir ürünü olarak görülür. Her kültür kendi
biricik fiziksel ve toplumsal çevresi tarafından olduğu kadar tarih tarafından da biçimlenir
ve etkilenir. Kültürden sorumlu insan düşünce süreçlerinin temel yapısı, dünya üzerindeki
insanlar için aynı olmasına karşın, kültürler büyük oranda çeşitlilik gösterir” (Haviland vd.,
2008: 435). Kültür, bir göstergeler sistemi olarak insan zihninin simgesel haritasını ifade
eder. Dolayısıyla kültürün yapısı onun özünü meydana getirir.

Clifford Geertz (1926-2006)
Yorumsamacı/yorumsal antropoloji yaklaşımını benimseyen Geertz, kültürel
görecelik anlayışına katkı sunmuştur. Toplumsal yapı ile kültür arasında benzerlikler
görmüş, kültürü bir yorumlama ve anlamlandırma sistemi olarak kurgulamıştır. Yorumsal
antropoloji, antropoloji çalışmalarına yeni boyutlar eklemiştir. Kültürlerin Yorumlanması
(2010) adlı ünlü kitabında, yorumsamacı ve anlamacı yaklaşıma dönük açıklamalarda
bulunmuş ve araştırmalar yapmıştır. Kültürün ‘göstergebilimsel’ bir kavram olduğunu

düşünen Geertz (2010: 19), kültür analizini bir yasa arayan değil de ‘anlam arayan
yorumsal bir bilim’ olarak tanımlar ve “benim peşinde olduğum şey, açıklığa kavuşturmak,
yüzeysel anlaşılmazlıklar karşısında toplumsal ifadeleri anlamlı kılmak”tır diye ekler. Ona
göre kültür kamusaldır çünkü bir anlama sahiptir. İnsan bu anlamı ancak toplum içinde
öğrenebilir. Örneğin, göz kırpma hareketinin anlamı kamusal hayatta öğrenilecektir.
Geertz, kültürün temel insan eylemlerinde anlamlandırmaya çalışır. O, “kültürü
örgütlenmiş bir simgesel sistemler koleksiyonu olarak değerlendirmektedir… kültürün
insanların kafalarındaki bir model olmadığını, kamusal simge ve eylemlerde cisimleştiğini
savunmaktadır” (Özbudun, 2003a: 326). Bununla birlikte kültür, insanın kendini
tamamladığı yollardan biridir. Çünkü insan tamamlanmamış, muhtaç, eksik bir varlıktır.
Kültürün çok özel biçimleriyle insan kendini tamamlamaya çalışır, tam olarak
tamamlayamasa da. Eylemlerle birlikte kavramsal yapılar, sembolik düzenekler icad eder.
Pek çok eylemi ve davranış kültür içinde öğrenir ve tekrarlar. Bazı özelliklerini doğuştan
getirmesine karşın pek çok özelliğini kültürel ortamda kazanır (Geertz, 2010: 68).
Dürtüden dolayı gülümseme ile alaysı gülümseme arasındaki fark kültüreldir. Yahut el kol
hareketlerinin yapılması doğaldır; ancak onlara bir anlam yüklediğimiz takdirde el kol
hareketleri artık kültüreldir. “Fikirlerimiz, değerlerimiz, eylemlerimiz, hatta duygularımız,
tıpkı sinir sistemimizin kendisi gibi, kültürel ürünlerdir; aslında doğarken beraberimizde
getirdiğimiz eğilimlerden, kapasitelerden ve niteliklerden imal edilmiş ürünler, ama eninde
sonunda birer imalat… İnsanlar söz konusu olduğunda bundan farklı değil: insanlar da, en
son bireyine kadar, kültürel ürünlerdir” (Geertz, 2010: 70).
Kültür kavramının içeriğini zenginleştiren Geertz’in çalışmaları kültür
tartışmalarına ve kültür sosyolojisine önemli açılımlar getirmiştir. Onun kavramsal
tartışmaları da ayrıca bir katkı olarak kabul edilmiştir. Geertz, kültürel okumanın esasen bir
yorumlama olduğunu ifade etmektedir. Kültürel okumanın temeline ise insan algısını
yerleştirmektedir. Çünkü kültür bütünüyle insanla ilgili bir durumdur. Bu yüzden onun
insan görüşü, aynı zamanda kültüre ve kültürel okumaya nasıl yaklaştığına ilişkin de
önemli bir ipucu vermektedir. O, insanı çok katmanlı bir yapıda ele alır ve insan
yaşamındaki biyolojik, psikolojik, toplumsal ve kültürel unsurlar arasındaki ilişkilerin
‘katmanbilgisel’ kavrayışına ulaşmak ister. “Bu kavrayışa göre insan bir ‘tabakalar’
bileşenidir; bu tabakalardan her biri kendi altındaki tabaka üzerine eklenmiş haldedir ve
kendi altındakileri de destekler. İnsanın analizi yapılırken, tabakalar tek tek soyulur; bu
tabakaların her biri kendi başına eksiksiz ve indirgenemez nitelik taşır ve altında da bir
diğer oldukça farklı tabaka yatmaktadır. Kültürün türlü çeşit renkli tabakasını kaldır,
altından toplumsal örgütlenmenin yapısal ve işlevsel tabakası çıkar. Bunları da teker teker
kaldırırsanız karşınıza bunları destekleyen ve olanaklı kılan psikolojik unsurlar çıkar.
Psikolojik unsurları da kaldırırsanız elinizde insan yaşamının tüm yapısının biyolojik
temelleri kalır” (Geertz, 2010: 56). Kültürel okuma, kültürün farklı katmanlarını ve bu
katmanlar arasındaki ilişkileri dikkate almalıdır.

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Kültür yaklaşımları arasında yer alan sosyolojik görüşler, kültürün anlaşılması,
modern dünya ile ilişkisinin kurulması ve insan eyleminin anlaşılması bakımından kayda
değer katkılar sunmaktadır. Kültürün sosyolojik çerçevesini çizen, bir anlamda kültür
sosyolojisinin oluşumunda önemli roller oynayan kimi sosyologların kültüre yaklaşımı
meselenin belirginleştirilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Sosyolojideki kültür araştırmaları, kültür tanımları farklılık göstermektedir. Kültür,
farklı teorik yaklaşımlar, kuramsal yönelimler, perspektifler ve düşünce ekolleri tarafından
değişik biçimlerde ele alınmaktadır. Kimi zaman uzlaşmanın ve bütünleşmenin kimi
zaman da çatışmanın ve ayrışmanın kaynağı olarak görülen kültür, toplumsal yapı,
toplumsal değişim, toplumsal süreklilik bakımından incelenmesi zorunlu bir alan olarak
görülmektedir.

Emile Durkheim (1858-1917)
Modern sosyolojinin kurucu isimlerinden biri olan Durkheim, toplumsal
bütünleşme ve dayanışma sistemini kendi araştırmalarının merkezine yerleştirmiştir. O
daha çok bütünleşme ve uzlaşma bağlamında bir sosyolojik okuma gerçekleştirmiştir.
Temel ilgi alanları arasında yer alan inanç, din, ahlak, toplumsal bilinç, ritüel, duygu
sosyolojik bağlamda ele alınmaktadır. İşlevselci yaklaşıma dâhil olan Durkheim için kültür
bir bütünleştirme ve ortak değerleri gösterme alanıdır. İşlevselcilik açısından kültür
toplumsal bütünlüğü sağlayacak unsurların toplamıdır; simgeler, ritüeller, kültürel öğeler
toplumun sürekliliğini sağlamaya dönük işlevler üstlenmektedir. Özellikle dayanışma,
kolektif bilinç, ritüel, sembol, duygu gibi kavramları kültür ile ilişkili biçimde ele aldığı
görülmektedir.
Toplumun bireye önceliği Durkheim için esastır. Bu bakımdan toplumsal bilinç,
kolektif bilinç, toplumsallaşma faktörleri onun sosyolojisinde öne çıkan temalar arasında
yer alır. “Durkheim’ın eserlerinde iki ana tema bulunmaktadır. Birincisi, toplumsal olanın
bireysel olan üzerindeki önceliğidir ve ikincisi, toplumun, bilimsel olarak incelenebileceği
fikridir… Durkheim, tüm insani fenomenlerin toplumsal boyutunu vurgulayarak şeylere
bunun karşıtı bir açıdan bakar… Durkheim’a göre toplum, bizim sezgisel anlayışımızı aşan
ve gözlem ve ölçme ile araştırılması gereken toplumsal olgulardan oluşur” (Ritzer, 2013:
187).
Dayanışma ve işbölümü, toplumsallaşma pratikleri bakımından önemlidir.
Durkheim iki türlü dayanışma biçimi belirler: mekanik dayanışma ve organik dayanışma.
Her iki dayanışma tipi esasen iki farklı toplum biçimine denk gelmektedir: geleneksel
toplum ve modern toplum. “Mekanik dayanışmanın nitelendirdiği bir toplum, birlik
oluşturur çünkü tüm insanlar genellemecidir. İnsanlar arasındaki bağ, tüm insanların
benzer etkinlikler yerine getirmesi ve benzer sorumlulukların olmasıdır. Bunun tersine
organik dayanışmanın nitelendirdiği bir toplumu, insanlar arasındaki farklılıklar, tümünün
farklı görevler ve sorumluluklarının olması bir arada tutar” (Ritzer, 2013: 187). Organik

dayanışma işbölümüne dayalı bir toplumun kurulmasını gerekli kılar. “Durkheim için
organik dayanışmanın özünü, herkesin karşılıklı bağımlılık içinde olduğu modern
toplumların sanayi ekonomilerini ayakta tutan kompleks işbölümü oluşturur” (Slattery,
2007: 115).
Durkheim, kültürü toplumu oluşturan dinamik bir yapı olarak kabul etmektedir. Her
ne kadar kültürün farklılaştırma ve çatışma yönlerini dikkate almayıp birleştirici,
bütünleştirici, bir araya getirici yönlerine ağırlık verse de ana yapıtlarının omurgasına
insanın kültürel ikliminin kimi niteliklerini yerleştirmektedir. Ana eserlerinin odak noktası
aslında modern insanın hayat tarzıdır. Bu hayat tarzının yorumu din, işbölümü, intihar,
dayanışma, ritüeller, semboller gibi merkez kavramlar etrafında sürdürülmektedir. Bu
bakımdan Durkheim’ın kültür haritası belirgindir(Alver, 2011: 80). Özellikle Dini Hayatın
İlkel Biçimleri (2005) ve Toplumsal İşbölümü (2006) adlı kitaplarında Durkheim, Smith’in
de (2005: 26-27) yerinde belirlediği gibi, kültürün toplumsal hayat için ne denli önemli
olduğunu belirlemektedir. Kültürün, toplumsal uzlaşma ve toplumsal bütünlük getirdiğini
varsayar; kültürün toplumsal istikrarın ve toplumsal etkileşim biçimlerinin oluşmasındaki
rolüne ayrıcalık tanır. Durkheim, kültür yaklaşımı ile kendisinden sonra pek çok düşünürü
etkilemiştir. Marcel Mauss, Mary Douglas, Edward Shils bu isimler arasında yer
almaktadır.

Georg Simmel (1858-1918)
Çağdaş kültür sosyolojisi çalışmalarını derinden etkileyen Simmel, kültür
sosyolojisi bakımından gerçek bir öncüdür. Simmel, uzun zamana kadar Marx ve Weber
gibi sosyolojinin kurucu simaları kadar popüler olmamıştır. Ancak yakın zamanlarda
Simmel, gerçek bir kurucu figür olarak kabul edilmektedir. O, makro düzeyde çalışma
eğiliminde olan işlevselcilik ve Marksizm’de olduğu gibi, büyük boy toplumsal düzen ve
değişme teorileri geliştirmeye çalışan geleneksel sosyolojinin aksine, duyguları, ruhu,
gündelik hayat ve ilişkilerin ayrıntılarını yakalayan bir saf sosyoloji, gerçekliği sosyolojik
hayatın temel biçimi ve içeriğine göre yorumlayabilecek bir bilgi sosyolojisi oluşturmaya
çalışmaktadır. Onun temel ilgi odağı, modern kitle toplumunda hayatta kalma mücadelesi
veren ve kendini modern bürokrasi, maddiyatçılık, kentleşme ve teknolojinin çelik kafesi
içinde ifade etmeye çalışan bireydir. Bu yüzden sosyolojik yaklaşımı, diğer insanlarla ilişki
içinde kendini anlamlandırmaya çalışan bireylerin düşünceleri ve hayat tarzlarına
odaklanmaktadır. Sosyal etkileşim ve ilişkilere, gündelik toplumsal hayatın ince
ayrıntılarına ve bireylerin toplumsal etkinliği yorumlama ve yeniden yorumlama
biçimlerine ilgi göstermektedir (Slattery, 2007: 52).
Belli bir metodolojik sürekliliği benimseyen Simmel’in çalışmaları toplumsal
hayatın çok boyutluluğu ve karmaşıklığı ile ilgilidir. Bu yüzden bilim ve edebiyat arasında
bir konum alarak farklı konula ilgi duyabilmiştir. Disiplinler arası bakışla hareket eden
Simmel, mikrososyolojik bir söylemin içinde yer almıştır (Doğan, 2012: 83). Simmel’in
toplumsal kuramını üç önemli başlıkta toplayan Turner (2014: 240-241) şu tespitlerde
bulunur: üç tema, yani ‘ilişkilendiricilik’, ‘toplumlaşma’ ve ‘toplumsal biçimler’
Simmel’in sosyolojik bakış açısının özünü oluşturmaktadır. Simmel’e göre toplumun tek

öğesi bile yalıtılmış hâlde değil, ancak bütünlükle olan karşılıklı ilişkisi açısından
anlaşılabilir. Örneğin, para bize bir toplumun tüm işleyişine ilişkin içgörü verir ve bir
toplumun yapısı, toplumsal bir görüngü olarak paranın önemi ve doğasını
kavrayabileceğimiz bağlamı sunar… ‘Toplumlaşma’ adını verdiği şey, toplumsal
etkileşimlerden başlamadan ve toplumsal yapıların toplumlaşma süreciyle biçimlendiğini
kavramadan, ne bireyi ne de toplumu anlayabileceğimizi ifade etmektedir. Toplumsal
yaşam biçimleri ise (gruplar, aileler, ağlar, mübadele ilişkileri) insan etkileşiminin önemli
bir yönüdür.
Formel sosyoloji, biçimsel sosyoloji, toplumlaşma biçimleri, toplumsal
etkileşimler, etkileşim Simmel’in metodolojik seçenekleridir. Georg Simmel’in katkılarıyla
sosyoloji tarihinde yer alan ‘formel sosyoloji’ yaklaşımı, toplumsal ilişkilerin temel
biçimlerini/formlarını belirlemeyi, dolayısıyla bir toplumsal yaşam geometrisi sunmayı
amaçlamaktadır. Simmel, toplumsal yaşamın içerik ve formlardan/biçimlerden oluştuğunu
düşünmekte ve her ikisi ayırmaktadır. “Bir toplumsal form olarak çatışma, aile yaşamı ve
politika gibi son derece çeşitli dururmlarda görülebilir ve bazı ortak özellikleri bünyesinde
barındırır. İçerikler değişir, ama formlar, toplumsal yaşamın temel düzenleyici özellikleri
olarak görünürler” (Marshall, 1999: 246). Sosyolojinin daha çok içerikler üzerine
yoğunlaşmasına karşın Simmel’in forma olan ilgisi, kültür tartışmaları bakımından da
kayda değer bir ayrıntıdır.
Simmel’in çalışmalarının genel çerçevesi kültüreldir. Bütünüyle insani bir etkinlik
şeklinde değerlendirdiği kültür, onun öncelikli araştırma alanlarından biridir. Modern çağın
sosyal ve kültürel ruhunun oluşturduğu yapıyı merak eder (Slattery, 2007: 53). Kültür ile
doğayı birbirinden ayıran Simmel, kültürü insanın kusursuzlaşma çabası olarak görür. Bu
kültürlenme dediği süreçte gerçekleşir. “İnsan ancak kendisine dışsal olan bir şeyi kendi
gelişimi içine çekiyorsa vardır kültür. Kültürlenme manevi bir durumdur kesinlikle ama
ancak kasten yaratılmış nesnelerin kullanılması sayesinde ulaşılan bir durumdur. Bu
dışsallık ve nesnellik sadece mekânsal bir anlamda anlaşılmamalıdır. Örneğin adab-ı
muaşeret tarzları; eleştirel yargılarla ifade edilen incelmiş zevkler, bireyi toplumun keyif
verici bir üyesi hâline getiren ahlaki zarafet terbiyesi – bütün bunlar bireyi
kusursuzlaştırma işinin bireyin ötesindeki gerçek ve ideal alanlar üzerinden yürütüldüğü
kültürel oluşumlardır” (Simmel, 2009: 333).
Simmel (1996), çok bilinen klasik makalesinde kent ve metropolü bir yaşam alanı
olarak tanımlar ve özellikleri hayat bağlamında irdeler. O, dikkatli bir şekilde ‘metropol
tarzı hayat’ yahut ‘kent hayatı’ belirlemesi yapar. Bu tür bir hayat başka hayatlardan pek
çok yönden ayrılır; örneğin kasaba hayatı ile kent hayatı arasında önemli farklar vardır.
Simmel’in dikkat çektiği hususların tamamı kent hayatının içinde kendi rollerini ifa eder.
Para, hesaplanabilirlik, dakiklik, usanmışlık, kesinlik, ussallık, moda gibi ana unsurlar,
metropol mekânının damarlarına işleyen hayatı çekip çevirir. Bu unsurlar aynı zamanda
sosyo-psikolojik etkiler oluşturur ve ‘metropol tipi insan’ın kaynakları arasında yer alır.
Simmel’e göre (2014:518), para, tarihsel dünyanın bir kurumu olarak nesnelerin

davranışını sembolleştirir ve kendisi ile onlar arasında özel bir ilişki kurar. Para, malların
değerini ifade eden özel bir formdan başka bir şey değildir.
Kültürün ortaya çıkışı, boyutları, katmanları, ulaştığı anlamlar gibi doğrudan kültür
kavramı ile ilgilenen Simmel, ayrıca toplumsal sorunların kültürel çerçevede
çözümlenmesine dair önemli araştırmalar gerçekleştirmiştir. Toplumsal tipler, toplumsal
etkileşim alanları, toplumsal biçimler kültürel anlamlarına dayalı bir şekilde analiz
edilmiştir. Moda, metropol, duygu, mekân, para gibi sorunlara eğilme biçimi kültür
merkezlidir. Bu bakımdan Simmel, kültür sosyolojisinin gerçek kurucularından biridir.
Kültüre sosyolojik yaklaşımın ustalarındandır.

Max Weber (1864-1920)
Modern sosyolojinin kurucularından ve en etkili isimlerinden biri olan Weber,
siyaset, eğitim, bürokrasi, statü, kapitalizm ve din olmak üzere temel toplumsal yapılarla
ilgilenmiştir. Başka bir Alman düşünürü olan Dilthey’dan etkilenen Weber, anlama
(vestehende) yöntemine uygun bir şekilde araştırmalar veaçıklamalar yapmıştır.
Anlamacı/anlayıcı sosyolojinin temsilcilerinden biridir. Kültür, Weber için temel
alanlardan biridir. Üzerinde çalıştığı konuları kültür temelinden okumayı denemekte ve
kültürün önemli unsurları arasında yer alan değerlerin, kültürü açıklayan bir husus
olduğunu belirtmektedir.
Weber, kültür sosyolojisinin en önemli kaynak kişileri arasında yer almaktadır.
Modern kültür, modern hayat onun temel ilgi alanları arasındadır. Weber’in sosyolojisi,
modern kültürün gelişim süreci ile irtibatlıdır. Onun temel araştırma alanlarından birinin
inançların toplumsal gerçeklik üzerindeki etkisi ve dünya görüşlerinin kültürel önemidir.
Bunun yanında Weber’in kültür sosyolojisi açısından önem taşıyan tespitlerinden bir tanesi
de incelenen ve açıklanmaya çalışılan nesnenin tarihsel bağlam içerisine oturtulması gerektiğidir. Bu bağlam hem kişisel şartları hem de daha geniş düzeyde kültürel çevreyi kapsar.
Bu noktada Weber’in ortaya koyduğu yöntem değer analizi ismini taşımaktadır. Değer analizi verili bir metnin gizlediği bakış açılarını ortaya koymaktır. Bu yöntem ona göre sadece
yazılı eserlere değil, tarihsel olaylara ve karakterlere de uygulanabilir. Yapılması gereken
olguyu ortaya çıkaran ve ona mana veren şartları inşa etmektir. Weber’in kültür sosyolojisine katkısı biraz da Marksist ekonomist yaklaşımlara reddiye olarak anlaşılmıştır. Weber
kültürel olguların maddi şartlara indirgenemeyeceğini, insan değerlerinin toplumsal olguları mümkün kılan birer şart olduğunu söylemiştir (Doğan, 2011: 89).
Weber’in kültür ilgisi biraz da onun insan eylemi araştırması ile ilgilidir.
Yorumsamacı bir şekilde insan eylemini tasnif eden ve onu hayatın temeline yerleştiren
Weber, açık bir şekilde ‘kültürel okuma’ örneği sunmaktadır. İnsan eylemleri anlamlı
fiillerdir; sosyolog bu eylemlerin niyetini, amacını, güdüsünü ortaya çıkarabilmelidir.
Ekonomi ve Toplum(2012) kitabında bunu detaylı bir şekilde ele almaktadır. Aynı şekilde
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu(1997) adlı kitabında da eylem ve ahlak ilişkisini
merkeze yerleştirmektedir. Weber, dört tip toplumsal eylem belirlemektedir: “1) Estetik,
dinsel, etik içerikte olabilecek bir mutlak değerin elde edilmesine yönelik rasyonel

eylem… 2) amaç ile araçların rosyonel olarak seçilmiş olduğu, rasyonel amaç-yönelimli
eylem; 3) Aktör üzerindeki duygusal etkileriyle belirlenmiş olan duygusal eylem; 4)
Gelenek ve alışkanlıkların yol gösterdiği geleneksel eylem” (Swingewood, 1998: 179).
Böylece toplumsal hayatta eylemlerin ve aktörün rolünü belirginleştiren bir model
geliştirmiştir. İnancın toplumsal değişme açısından aktif bir alan olduğunu, dolayısıyla
kültürün toplumsal değişmedeki rolünü belirginleştirmiştir.
Weber’in “projesinin en temelde kültür sosyolojisine bir katkı olarak anlaşılması
gerekir” (Scroeder, 1996: 10). Kültür ile toplumsal hayat arasındaki ilişkiler, toplumsal
alanların kültürel dokusu onun ilgisi dâhilindedir. Eyleme ve aktöre öncelik vermiştir.
Kültürün bütün toplumsal sorunların atmosferi olduğunu düşünmektedir.

William Fielding Ogburn (1886-1959)
Kültürün sosyolojik açıklanma girişimlerinde özellikle ‘kültürel gecikme’ (cultural
lag) terimini geliştiren Ogburn’a yer vermek gerekir. Amerikan sosyolojisinin önemli
isimleri arasında yer alan, ağırlıklı olarak toplumsal değişme süreçleriyle ilgilenen Ogburn,
kültür-toplum tartışmalarında yer bulmaktadır. Toplumsal değişmede biyolojik etmenler ile
kültürel etmenlerin rollerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen Ogburn, ‘materyal kültür’
(maddi kültür) ve ‘materyal-olmayan kültür’ (manevi kültür) ayrımını yapmaktadır. Buna
göre “ortama uyumlayıcı kültürdeki materyal-olmayan kültürün bir bölümündeki
değişikliklerin materyal kültürdeki değişimlerle zaman bakımından eş zamanda
gerçekleşmediğini; bu nedenle, çatışmalara ve huzursuzluklara yol açtığını ileri süren
‘kültürel gecikme’ varsayımını” geliştirmektedir (Bottomore, ty: 321). Bu durum her kültür
evreni için geçerlidir.
Maddi kültür, eşyaları, aletleri, makinaları ve bunların ürünlerini; manevi kültür ise
inançları, gelenekleri, adetleri, fikirleri içermektedir. Ona göre değişim önce maddi
kültürde başlar daha sonra manevi kültür yani toplumsal-zihinsel plana etki eder. Değişme
gücü ise eşyadadır. Değişimi takip etmesi gereken, daha doğrusu değişime ayak uydurması
gereken ise eğitim, toplumsal alan yani manevi kültürdür. Aksi takdirde iki kültür arasında
kopukluk, boşlu olur ve bu da toplumsal kaosa yol açar (Nebi, 2000: 22). Açıkça
Ogburn’un ağırlığı maddi kültür unsurlarına verdiği görülmekte ve tek taraflı bir okuma
yaptığı izlenimi vermektedir. Oysa değişim karşılıklı olabildiği gibi, zihniyet ve fikir
temelli de olabilir. İnançların, fikirlerin, düşüncelerin maddi olguları, eşya sistemini
kökünden değiştirdiği çokça görülmüştür ve bu diyalektik halen devam etmektedir.

Pitirim Sorokin (1889-1968)
Rus kökenli olup çalışmalarını büyük oranda sürgüne gönderildiği Amerika’da
gerçekleştiren Sorokin, sosyoloji tarihinin özgün isimleri arasında yer almaktadır.
Sosyoloji tarihi, kültür, tarih felsefesi, toplumsal değişme genel çalışma alanları
arasındadır. Sosyolojide bütüncül yaklaşımı benimseyen, insan eyleminin çok boyutlu
incelenmesi gerektiğini ifade ederek ‘sosyo-kültürel sistem’in oluştuğunu ifade eden

Sorokin, kültüre özellikle eğilmiş ve çağdaş kültür sosyolojisinin ana odaklarından birini
oluşturmuştur.
Sorokin’e göre kültür “birbiriyle etkileşen ya da birbirlerinin davranışını belirleyen
iki veya daha fazla bireyin bilinçli ya da bilinçsiz eylemleriyle yaratılan ya da biçimlenen
her şeydir” (Erkilet, 1995). Kültürü bütünsel çerçevede tanımlayan Sorokin, kültürün bir
sistem olduğunu ve her bir boyutunun bu bütünsellikte yer aldığını vurgular. Sosyokültürel sistem bir bileşenler sistemidir ve üç önemli kültür katmanından oluşur: 1)
İdeolojik Kültür: Anlamlar, değerler ve normlar; 2) Davranışsal Kültür: Etkileşim sosyal
sistemleri; 3) Maddi Kültür: Araçlar ve çevre. Sosyolojinin inceleme alanı ise bu üç
bileşenin bir araya gelmesiyle oluşan ‘sosyo-kültürel sistem’dir. Bu üç bileşenden birinin
eksik olması, sosyo-kültürel olguyu, ‘sosyo-kültürel’ olmaktan çıkarır. Burada da belli
esaslar gözetilmelidir. Şöyle ki; 1) Sosyo-kültürel olgular, artlarında yatan anlam ve
değerler hesaba katılmaksızın incelenemezler. Zira, herhangi bir sosyo-kültürel fenomeni
anlam bileşeninden mahrum bıraktığımızda, o, sosyo-kültürel olma özelliğini yitirir ve
yalnızca fiziksel ya da biyolojik bir olgu hâline gelir. Örneğin, bir kitap, içerdiği anlam ve
fikirlerden soyutlandığında yalnızca belirli fiziksel-kimyasal özelliklere sahi bir nesne
hâline gelir… Bayraklar bir tahta parçasına tutturulmuş kumaşa dönüşür. Anlam bileşeni,
sosyo-kültürel olguyu araçların maddi özelliklerinden radikal şekilde farklı kılar… Anlam
bileşeninin maddi araçlardan farklı oluşu, tek ve aynı anlamın çeşitli araçlar vasıtasıyla
maddileştirilebilmesi ya da cisimleştirilebilmesi gereğiyle tartışma götürmez biçimde
ortaya konmuştur; 2) Araç bileşeninin eksikliği hâlinde ise anlamlar ve değerler saf anlam
sistemleri olarak kalırlar ve ampirik realitede yer alamazlar. Bu halleriyle de sosyolojiye
konu olamazlar; 3) İnsan bileşeninin eksikliği hâlinde sistem, Sorokin’in deyişiyle bir
‘mumya’ hâline gelir. Arkeolojinin incelediği kalıntılar gibi anlam ve değerleri yaşayacak,
aktaracak beşeri unsurlara sahip olmayan bir araçlar yığınına dönüşür. O hâlde sosyoloji,
anlam ve değerleri, onlar etrafında bütünleşmiş etkileşim sistemlerini ve onları
cisimleştiren maddi araç-gereçleri bütün olarak inceleyen bir bilim dalı olmak
durumundadır. Bütünleştirici iç anlamı ortaya çıkarmak içinse salt gözlem ve deneye
başvurmak yeterli olmaz. Dolayısıyla sosyolojinin yöntemi, sezgiyi, aklı ve gözlem, deney
ve istatistiği bir arada, uyum içinde kullanan bütünselci bir yöntem olmak durumundadır
(Erkilet, 1995).
Kültürün ne olduğunu ve dahası kültürel inceleme yönteminin temel ilkelerini
böylece belirleyen Sorokin, ayrıca kültür tipleri üzerine de eğilmektedir. Toplumsal
değişimi, toplumsal durumu, toplum halini açıkladığını ifade ettiği üç önemli kültür tipi
(kültür üst-sistemi) belirlemektedir. Toplumların yaşam biçimlerini, örgütlenmelerini,
zihniyet kalıplarını ve dolayısıyla pratiklerini gösteren bu üç farklı zihniyet/kültür tipi
şunlardır: gerçekliğin anlaşılmasında duyuların rolünü vurgulayan duyumcul/duyusal
kültür; gerçekliği ruhsal/manevi/tinsel bir tarzda ele alan düşünsel kültür; her iki kültür
arasında yer alan, onları bütünleştiren idealist/idealistik kültür. Her bir kültür tipi kendi
bağlamında bir bütün olarak anlam yaratır ve bunların davranışa dönüşmesini sağlar.
Bütünlüklü bilim anlayışını öneren Sorokin, kültür alanında da bütünleşmiş idealist kültürü
önermektedir.

Anlamı kültürün merkezine yerleştiren Sorokin’e göra (1972: 165) anlam, bir
olgunun kültürel olup olmamasını belirleyen temel faktördür. Onsuz olguların kültürel bir
boyut kazanması mümkün değildir. Bir nesneye, bir kişiye, bir eyleme, bir duruma anlamı
veren o şeyin kültür içinde kazanmış olduğu konum ve boyutlarıdır. Anlam öğesi olmadan
toplumsal-kültürel kategorilerin oluşması mümkün değildir.

Karl Mannheim (1893-1947)
Macar sosyolog Mannheim, kültür sosyolojisi ve bilgi sosyolojisi tartışmalarında
önde gelen isimlerden biridir. Georg Simmel, Georg Lukacs, Max Weber ve Alfred
Weber’den etkilendi. Bilgi, ütopya, ideoloji, kuşaklar başlıca ilgi alanlarıdır. Ütopya, bilgi
ve ideoloji arasındaki ilişkileri inceler. Hepsinin hayatı merkeze aldığını söyler; ideoloji ve
ütopyanın kıstası ‘hayata geçirme’ eylemidir (Mannheim, 2004: 228).
Mannheim, kültür ve insani değerlerle ilgilenen bir Macar entelektüeller kuşağının
içinde yer almaktadır. Bilgi, bilgi kategorileri onun ilgisine girmektedir. Mannheim düşüncenin ve bilginin toplumsal yapıdan bağımsız olmadığını ve toplumsal yapının bir yansıması şeklinde ortaya çıkmadığını savunmuş, düşünce yapısının, tarihsel, sosyolojik ve kültürel bütünlük içerisinde, oluşum süreçlerini dikkate alarak incelemek gerektiğini söylemiştir. Mannheim ortaya koyduğu bilgi sosyolojisi düşüncesiyle, ifade biçimlerinin nerede
ve ne zaman tarihsel-toplumsal yapıya eklemlendiğini çözümlemeyi amaçlamıştır (Doğan,
2011: 95).
Mannheim, genel sosyoloji ile kültür sosyolojisi arasındabazı farklılıkları tespit
eder. Ona göre genel sosyoloji, temel toplumsallaşma süreçleri, toplumun yapısı ve biçimi,
cemaat ve düşünsel fenomenler gibi toplumsal süreçler ile, tabaka, sınıf, aile biçimi, arkadaşlık, toplumsal değişim gibi teşekküllerle ilgilenir. Bunu yaparken toplumsallaşma süreçlerin kültürel yönelerini hesaba katmaz. Kültür sosyolojisi ise toplumu soyut bir biçim
olarak değil, tarihi, müşahhas, yaşanmış ve yaşanabilen toplumsal olaylar manzumesi olarak betimler. Kültür sosyolojisinin görevi, toplumsal olayları tarihi süreçleri ve toplumsal
fonksiyonları içinde kavramak ve çözümlemektir (Doğan, 2011: 96).
Bilgi ve ideoloji kavramlarını ağırlıklı bir şekilde ele alan Mannheim, bilgi
sosyolojisinin teorisyenleri arasında anılmaktadır ve günümüz bilgi sosyolojisi
çalışmalarını da etkilemektedir. Bilginin, fikirlerin ve ideolojilerin bağımsız gerçekliğe
sahip olmadıklarını düşünmektedir. Bilginin toplumsal ardılını ve toplumsal kökenlerini
ortaya çıkarmaya çalışır (Mannheim, 2004). Rölativist bilgi anlayışını reddederek,
ilişkiselcilik kavramına yönelmiştir. Bilgi ve ideoloji arasındaki ilişkiselliği ele alan
Mannheim, saf bir bilginin olmadığını, bilginin ideoloji ve yorumlama ile farklı bir form
kazandığını düşünmektedir. Ona göre fizik ve matematik dışındaki her bilgi ideolojiktir;
yani bilgiler sosyal sınıfların, grupların, kuşakların, partilerin, mezheplerin değerleri,
istekleri ve çıkarlarının basit birer yansımasıdır. Olgular ve rakamlar yorumlanırlar, kendi
adlarına konuşmazlar, konuşturulurlar. Nesnel bilgi ve mutlak hakikat yoktur; bunları
yorumlayan entelektüel çevreler vardır (Slattery, 2007: 249-250). Entelektüel yapıya

dikkat çeker. Bu bakımdan kültürel okumalar, kültür araştırmalarında entelektüel yapı,
ideoloji ve bilgi süreçlerini önemini belirlemiş olur.

Norbert Elias (1897-1990)
Alman kökenli Elias, ülkesinden göç ederek çalışmalarını İngiltere’de sürdürdü.
Kültür başlıca araştırma alanı oldu. Bu anlamda uygarlaşma süreci, zaman, çalışma,
yalnızlık gibi konular dikkatini çekti. Alfred Weber, Karl Mannheim ve Frankfurt Okulu
mensupları ile görüşmeler yaptı.
Kültür meselelerini belli bir bakış açısı içinde değerlendiren “Elias’ın
sosyolojisinde iki ana ilke egemendi. Birincisi Elias, davranışları kısıtlayan dışsal
etkenlerin yerini içsel, ahlaki düzenlemenin aldığı bir süreç olarak tanımladığı uygarlık
sürecini anlamaya çalışıyordu. İkincisi, toplumsal süreçleri şeyleştirmeye eğilimli olmaları
nedeniyle işlevselcilik ile yapısalcılığı eleştiriyor ve bunların yerine figürasyonel ya da
süreçsel sosyolojiyi, yani tüm toplumsal ilişkilerin akışının kavramsallaştırılmasını
savunuyordu. Uygarlıktan ziyade uygarlaşma süreçleri üzerine yazmasının nedeni buydu”
(Marshall, 1999: 182). Kültürün süreç içerisinde nasıl değiştiğini göstermek gibi bir
kaygısı vardır.
Disiplinlerarası yaklaşımı önemseyen Elias, “insan bilimlerinin inceleme
konularının belli bir disiplinin özel teknikleri ile değil, disiplinlerarası çalışmalar ile
araştırılabileceğini ifade eder. Elias, sosyolojinin görevinin insan gelişimini tam olarak
kavrayan mufassal bir teori geliştirmek olduğunu iddia eder. Ona göre bu ancak, tarih,
sosyoloji, psikanaliz ve diğer sosyal bilim dallarının irtibatlı ve uygun bir şekilde
meczedilmesiyle tahakkuk edebilir. Elias kendisini, insan tarihinin gelişimiyle daha çok
ilgilenmiş olan, Comte, Durkheim, Weber, Simmel gibi klasik sosyologlar geleneğinin
içinde görür. Fakat Elias, söz gelimi Comte’un tarih sınıflandırmasına ve tarih felsefesinin
spekülasyonlarına şiddetle karşı çıkar. Ona göre tarih plansızdır, belli toplumsal,
ekonomik, kültürel şartlara göre farklı biçimlerde teşekkül eder” (Doğan, 2011: 99).
Toplum ve birey ilişkisi dahası bireyleşme, kişilik edinme, benlik sahibi olma onun
ele aldığı temalar arasında yer alır. Benliğin ortaya çıkışı, düzenlenişi, dönüşümü uygarlık
süreci içerisinde, daha doğru bir ifade ile kültür evreni içinde gerçekleşir. Elias’ın temel
problemlerinden biri, toplum ve birey arasındaki ilişkinin doğasıdır. Ona göre toplum-birey
ilişkisi çeşitli bilimlerce -tarih, psikoloji, sosyoloji- farklı biçimlerde algılanır. Oysa ona
göre toplum ile birey arasındaki doğal ilişkide bu tür yapay ayrımlar yoktur ve sosyal
bilimci doğru ve doğal olanı kavrayabilmek için interdisipliner bir yöntem geliştirme
çabasında olmalıdır. Elias böylelikle sosyal bilimlerdeki bireysel davranışlara yoğunlaşan
subjektif yaklaşım ve toplumsal olayları anlamaya çalışan objektif yaklaşım ayrımını
aşmayı amaçlar. O daha çok bir çoğulluk içerisinde bulunan, karşılıklı etkileşim hâlinde
olan bir insan tahayyülü oluşturur.“Birey, kültür ve toplum karşılıklı bağımlılığın
karmaşık, sürekli değişken ve gelişen ağları içinde birbirlerine bağlanırlar” (Smith, 2005:
204). Bu bir biçimsel sosyoloji yahut süreç sosyolojisi tarafından incelenir. Elias, toplumu
bireyden bağımsız olarak inceleyen kollektif teorileri ve bireyi kendi başına bir varlık ola-

rak kabul eden psikolojik analizleri eleştirmiş, buna karşılık insanların oluşturduğu
toplumsal gerçekliği ve bireylerin farklı derece ve biçimlerdeki bağımsızlığı ve bağımlılığını kavrama işini deruhte etmiştir. Onun “figuration” kavramına da bu anlayış bir temel
teşkil eder. Elias özel olarak kültür sosyolojisinde kuramsal tartışmalara girişmemiş olsa
da, kültürü yukarıda ifade edilen teorik çerçeve içerisine yerleştirmiş ve son yıllarda dikkat
çeken çalışmalarıyla tartışmaların canlanmasında etkili olmuştur” (Doğan, 2011: 99).
Temel eseri olan Uygarlaşma Süreci (2007), tarihsel açıdan kültürün ve insan
davranışlarının, ritüellerinin, kalıplarının nasıl değiştiğini sergiler. İlginç bir şekilde
analizini yeme, işeme, geğirme ve osurma gibi genelde ‘hayvansı’ ve biyolojik işlevler
üzerinden geliştirir. Bunların görgü kurallarındaki yerini, uygarlaşma süreci içindeki
konumunu tartışır ve insanın git gide daha fazla kendini, davranışlarını kısıtladığına ulaşır.
Bunun bir dönüşüm çarkı olduğunu belirtir ve insan failinin yüzyıllar içinde yavaş yavaş
değiştiğini belirler. Kültür ve toplum iç içedir ve birbirlerini etkilerler.

Talcott Parsons (1902-1979)
Son yüzyıl içinde en çok tartışılan isimlerden biri olan ve ağırlıklı bir şekilde
işlevselci yaklaşıma dâhil olan Talcott Parsons, Durkheim ve Weber’in görüşlerinden
etkilenerek, onları sentezleyerek kendi kültür anlayışına ulaşmaktadır. Geliştirmiş olduğu
‘sistem teorisi’ bir yönüyle kültürel içerikli bir açıklama modelidir.
Temel eseri olan Toplumsal Eylemin Yapısı(2015), insan eylemine
odaklanmaktadır. Weber’i takip ederek insan eyleminin dolayısıyla insanın kültürel
çerçevesinin toplum ilişkilerindeki yerine odaklanmaktadır. Yapıtı kültür sosyolojisi
bakımından önem arz eder; çünkü insan failinin rasyonel aktör olduğu tezi üzerine oluşur.
Bilindiği gibi insan eylemi, kültür sosyolojisinin başat tartışma alanlarından biridir.
Parsons da insan eyleminin çok boyutlu yapısını çıkarmayı dener ve onun temel
niteliklerini belirler. Buna göre insan eyleme temel bileşenlerden meydana gelir. Bu
bileşenler: Amaçlar (eylemin amacı); araçlar (aktörün eylemi tamamlamasını mümkün
kılan şeyler); şartlar (eylemin içinde yer aldığı koşullar ve sanırlamalar); normlar (uygun
ve kabul edilebilir amaçlar ve araçlar ile ilgili kavrayışlar); çaba (eylemi tamamlamak için
aktörün ortaya koyduğu çalışma). Bu çok boyutlu insan eylemi modelidir. Bütün bu
eylemler belli kültürel sistem içerisinde gerçekleşmektedir (Smith, 2005: 41-46).
Kültür, insanın toplumsal bir varlık hâline gelmesi için zorunludur. Parsons, kültürü
insan eyleminin gerçekleştiği bir saha; derin ve etkili bir sistem olarak var saymaktadır.
“Parsons, kültürü insan davranışının belirleyici faktörlerinden biri olarak alırken salt
idealist bakış açısına bağlı kalmamış; sürecin başına dönerek, kültürün yaratılmasını
etkileşim sürecinde bir araya gelen insanlar arasındaki ilişkilere dayandırmıştır. İnsan,
çevresine aktif tepkilerde bulunmak yani maddi ve toplumsal çevresine ve ilişkilerine
düzen vermek zorundadır” (Erkilet, 2013: 74). İnsanın toplumsal çevresini yorumlarken
gözlem ve tecrübelerinden yararlanırken aynı zamanda bu tecrübe alanına dâhil olmayan
yorumlara da ulaşmaktadır. Bu yorumlar soyutlanarak genellenir ve sembol niteliği
kazanır. Bunlar insana bilişsel yönelim imkânı veren, değerlendirmelerinde ve ilişkilerini

düzenlemede kullanacağı ortak ölçütlerdir. Etkileşimde kullanılan bu sembolik sisteme
anlam sistemi ya da kültürel gelenek denir. Kültürün mensuplarının paylaştığı bu anlamlar
sistemi, ileride karşılaşılacak somut durumlara empoze edilir. Demek ki, kültürel sistem ve
kurumlar, insanın etkileşimleri sırasında, gerçeklik hakkında geliştirdiği fikirlerin etkileşim
bağlamı ötesinde genellenmesinin ve toplumsal süreçlerin ürünüdürler (Erkilet, 2013: 75).
İnsanın çevresine adaptasyonunu, çevre ile kurduğu ilişkileri belirleyen temel etmen
kültürel sistem yahut kültür örüntüleridir.

Pierre Bourdieu (1930-2002)
Fransız sosyolog Bourdieu, çağdaş kültür sosyolojisinin ve kültür tartışmalarının en
özgün isimlerinden biridir. Değişik metodolojik ve kuramsal yönelimlerden etkilenmiş ve
farklı okuma pratiklerine önem vermiştir. Yapı ve fail arasındaki ilişkileri kuramlaştıran bir
‘dönüşlü sosyoloji’ anlayışı geliştirmiştir. Farklı konular, temalar ve metodolojik
yönelimlerin tartışılmasına imkân tanıyacak şekilde geniş bir alanda çalışmalarını yürüten
Bourdieu, kültürün sosyolojik açıklanmasında kayda değer katkılar sunmaktadır. Kültür ve
kültürel meseleler, sanat, eğitim sorunları, mekân, televizyon, medya, eğitim, okul, iktidar
onun başat ilgi alanları arasında yerini almaktadır. Tartıştığı en önde meseleler arasında ise
habitus, kültürel sermaye ve alan fikri gelmektedir.
Bourdieu’nun önemi, teorik alanlarla gündelik kültür katmanları arasında kurduğu
kültürel ilişkidir. Sanat, medya, eğitim, iktidar alanlarına dâhil olan kültürel faktörler, onun
analizlerinde dikkat çektiği hususlardır. Kültürel bütün bir toplumsallık içine girmiş
olmasını pek çok çalışmasında göstermektedir. Örneğin, televizyon, gerek kitle kültürünün,
popüler kültürün yaygınlaşması gerekse kimi ürünlerin yayılması bakımından etkili bir
kitle iletişim aracıdır. Bourdieu, Televizyon Üzerine (1997) adlı kitabında, televizyonun
sunumları, sunucuları, izleyicileri, konuşmacıları, sansürleri, oyunları ile nasıl bir kültürel
aktör hâline geldiğini anlatır. Sanatın Kuralları () adlı incelemesinde sanat yapıtının
üretilme durumlarını ve edebiyatın özelliklerini; Yeniden Üretim (2015) kitabında ise okul
ve eğitim kurumlarının kültürel sermaye boyutlarını ele almaktadır.
Habitus, Bourdieu’nun sosyolojik anlayışı ve kültür sosyolojisi bakımından
merkezi kavramlardan biridir. “Bourdieu, bunu ‘dayanıklı sistemler, aktarılabilir eğilimler,
kurucu yapılar olarak, yani pratiğin üretimi ve yapılanasına ilişkin ilkeler olarak, işlemeye
önceden hazırlanan yapılaşmış yapılar’ olarak görür. Dolayısıyla, habitus, Bourdieu’nun
yapıya ilişkin fikirlerini pratiğe ilişkin olanla uzlaştırma çabası içinde çok önemli bir
kavramdır. Bununla beraber, anlaşılması oldukça güç bir terimdir; çünkü Bourdieu onu
çeşitli biçimlerde kavramlaştırır. Bunlar: belirli tarzda davranmaya yönelik ampirik
eğilimler olarak ‘yaşam tarzı’; dürtüler, tercihler, beğeniler ve hisler; somutlaşmış
davranışlar; aktörlerin sahip olduğu bir çeşit dünya görüşü ya da kozmoloji; beceriler ve
pratik toplumsal yetenek; yaşam fırsatlarına ve kariyer yollarına ilişkin büyük amaçlar ve
beklentiler” biçiminde tanımlanabilir (Smith, 2005: 187-188). İnsanın bütün yönleri ve
özellikleriyle içinde yer aldığı bir yaşam dünyasını ifade eden habitus, kişi için bir çerçeve
çizdiği gibi onun kültürel sermayesini de büyük oranda belirlemektedir.

Habitus kavramı kişiselleşmiş bir konsept olarak kültüre yakındır. Yani habitus,
kültürün bir bireyde cisimleşmiş halidir. Buradan kalkarak bireylerin kendi tercihlerini
yaptıklarını fakat tercihlerinin arkasındaki prensipleri kendilerinin seçmediğini söyleye
Bourdieu’ya göre habitus ile eylem arasında deterministik bir ilişki yoktur. Mekanik bir
ilişki de söz konusu değildir. Habitus aktörlere belli şeyleri mecbur etmez fakat bir temel
sağlar. Habitus insanın eylemlerinde, zihninde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkar. Böylece bireysel olan ile toplumsal olan ilişkilendirilmiştir. Bunun uygulamasına örnek olarak Bourdieu’nun entelektüellerin fikirlerinin oluşum sürecini değerlendirirken ortaya koyduğu yaklaşım verilebilir. Bir entelektüel alan farklı entelektüel pozisyonlara sahip
olan entelektüeller tarafından düzenlenir. Fakat bu alan kendi başına ve bağımsız da değildir; karşılıklı etkileşim içerisinde olduğu birçok toplumsal-tarihsel ilişki ağı vardır. Entelektüel alan, toplumdaki çeşitli ilişkiler ve çatışmalar tarafından etkilenir. Bourdieu’nun
burada aşmaya çalıştığı şey yine makro-mikro dikotomisidir ve kültür bu noktada her iki
unsurla ilişki içerisinde çözümlenir. (Doğan, 2011: 98).
Kültürel sermaye kavramı, Bourdieu’nun kültür sosyolojisi tartışmalarına dâhil
olma yollarından biridir. Toplumsal ilişkileri belirleyen değişik sermaye biçimleri vardır.
Ekonomik sermaye ve sosyal sermaye en çok bilinen biçimlerdir. Her biri kendi
bağlamında toplumsal ilişkileri belirlemektedir. Bunun yanısıra kültürel sermaye de
insanın toplumsal alanda yer almasına etki etmektedir. Bourdieu’ya göre kültürel
sermayenin de çeşitli boyutları vardır. Bu anlamda, güzel sanatlara ve kültüre ilişkin nesnel
bilgi; kültürel beğeniler ve tercihler; biçimsel nitelikler (örneğin, üniversite derecesi, müzik
eğitimi); kültürel beceriler ve teknik ustalık (örneğin, bir müzik aleti kullanma yetisi); zevk
sahibi olma ve iyi ve kötü arasında ayrım yapma yetisi. Bu anlamda Bourdieu’nun kültürel
sermayeyi daha geniş bir habitusun bir boyutu ve bu nedenle ona sahip olanların toplumsal
konumlarını yansıtan bir olgu olarak gördüğü söylenebilir (Smith, 2005: 190). Kültürel
sermaye, toplumsal eşitsizlikleri sergilemekte, kültürün yeniden üretilmesini
göstermektedir. Bedenselleşmiş (embodied state), nesneleşmiş (objectified state),
kurumsallaşmış (institutionalized state) gibi üç ayrı şekilde gerçekleşen “kültürel sermaye
en geniş anlamda sınıfsal eşitsizliklerin toplumsal kurumlar aracılığıyla sürdürülmesini ve
tüketilen nesne ve hizmetlerin sahip olduğu kültürel kodlar ile sınıfsal farkların
pekiştirilmesini sağlar” (Aydemir, 2011: 51). Kültürel sermaye kavramı ile Bourdieu,
kültürün toplumsal ilişkilerdeki merkezi yerini belirlemektedir. Bu anlamda özgün ve yeni
bir katkı olarak değerlendirilmesi gerekir.
Alan (field) kavramı da aynı şekilde Bourdieu’nun kültür sosyolojisi bakımından
değerlendirilmesi gereken bir boyut arz eder. “Alan (field) kavramı, Bourdieu’nun
karmaşık toplumlar modelinin temelidir. Bourdieu’ya göre, bunlar güzel sanatlar, sanayi,
hukuk, tıp, siyaset vb. gibi toplumsal yaşama ilişkin bilgi alanlarıdır. Aktörler bu alanların
her birinde iktidar ve statü için mücadele ederler. Her bir alanda başarı için gerek duyalan
belli kültürel sermaye biçimlerinin kazanılması ve konuşlandırılmasında kendi
habituslarından yardım alırlar ya da bunlar tarafından engellenirler. Aktörler nadiren alan
değiştirerek, kazandıkları prestiji paraya çevirerek ve kültürel sermayelerini yeni
girişimlere aktararak kendi kaderlerini iyileştirmeye kalkışabilirler… Mücadeleler, sürekli

olarak alanlar, alt-alanlar arasında ve alanlar içinde yer alan aktörler arasında gerçekleşir”
(Smith, 2005: 192). Bu mücadele her alanın kendi içinde döner ve bir ilişki biçimini alır.
Kültürel sistem içinde yer alan üniversiteler, edebiyat ve sanat çevreleri, kültür dünyası
içindeki farklı ilişki biçimleri buna örnek olarak verilebilir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültürün antropolojik ve sosyolojik tahlilleri, kültür sosyolojisinin oluşuman
büyük katkılar vermiştir.

Önde gelen antropologların kültüre yaklaşımları, kültürün toplumsal ve insani
boyutlarını öne çıkarmıştır.

Kültür yaklaşımlarında sosyologların geliştirdikleri görüşler ve argümanlar,
gerçek bir kültür sosyolojisinin kurulması için büyük imkân sağlamaktadır.

Georg Simmel, Max Weber, Karl Mannheim gibi sosyologlar kültür
sosyolojisinin öncüleri arasında yer almaktadır.

Bölüm Soruları
1)
2)
tartışınız.
3)

“Kültürel görecelik” yaklaşımını kısaca açıklayınız?
Weber’in anlamacı (vestehende) yaklaşımını kültür sosyolojisi bağlamında

Mannheim bilgi ve ideoloji arasındaki ilişkiyi nasıl ele almaktadır? Tartışınız

4)
Kültür Sosyolojisi bakımından Durkheim’ın mekanik ve organik dayanışma
terimleri hangi noktalarda farklılaşmaktadır? Açıklayınız.
5)
Evrimci kuram içinde yer alan, istatistik kullanımını antropolojiye kazandıran
ve ünlü kültür tanımı ile antropolojik yaklaşımlara esin kaynağı olan antropolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Lewis H. Morgan

b)

Franz Boas

c)

Bronislaw Malinowski

d)

Edward B. Tylor

e)

Alfred R. Radcliffe-Brown

6)
Kültürü örgütlenmiş bir simgesel sistemler koleksiyonu olarak değerlendiren
ve kültürün insanların kafalarındaki bir model olmadığını, kamusal simge ve eylemlerde
cisimleştiğini savunan antropolog aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Clifford Geertz

b)

Claude Levi-Strauss

c)

Ruth Fulton Benedict

d)

Bronislaw Malinowski

e)

Edward B. Tylor

7)
Maddi kültür öğelerinin hızla değişirken manevi kültür öğelerinin buna ayak
uyduramama durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?
a)

Kültürel görecelik

b)

Kültürel çatışma

c)

Kültür şoku

d)

Kültür açmazı

e)

Kültür boşluğu

8)

“Habitus” ve “alan” kavramları aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a)

Emile Durkheim

b)

Max Weber

c)

Pierrre Bourdieu

d)

Pitirim Sorokin

e)

Karl Mannheim

Cevaplar: 5)d, 6)a, 7)e, 8) c

8. KÜLTÜR YAKLAŞIMLARI II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Neo-Marksist ekolün kültür tartışmaları.
2. Frankfurt Okulu’nun kültüre yaklaşımları.
3. Antonio Gramsci’nin kültür yaklaşımında geliştirdiği kavramlar.
4. Adorno’nun tartıştığı kültür endüstrisi kavramı.
5. Marcuse’nin tek boyutlu insan yaklaşımı.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Neo-Marksist ekolün kültür tartışmalarının ana özellikleri nelerdir?
2. Frankfurt Okulu’nun kültüre yaklaşımlarını belirleyen hususlar nelerdir?
3. Antonio Gramsci’nin kültür yaklaşımında geliştirdiği kavramlar hangileridir?
4. Adorno’nun tartıştığı kültür endüstrisi kavramının içeriği nasıl oluşmaktadır?
5. Marcuse’nin tek boyutlu insan yaklaşımının esasları nelerdir?

Anahtar Kavramlar


Neo-Marksizm



Frankfurt Okulu



Georg Lukacs



Antonio Gramsci



Theodor W. Adorno



Herbert Marcuse

NEO-MARKSİZM VE KÜLTÜR
Karl Marks’ın görüşlerinden etkilenen ancak yeni zamanlarda daha farklı bir
söylemle beliren Neo-Marksist yahut Batı Marksizmi kültür tartışmalarında birkaç tema
bakımından önem arz eder. Marks’ın kültürü fazla önemsememesi, kültürü bağımlı bir yapı
olarak görmesine karşın Neo-Marksistler kültürel meselelerin önemini öne
çıkarmaktadırlar. Öncü figürlerin kültürel meselelere yaklaşımları, ele aldıkları temalar
farklılaşsa da kimi ortak belirlemeler yapılabilir.
Neo-Marksistler, kültürü Marksçı bir çerçevede kavramaktadır. Kültür, toplumsal
hayatın düzenlenmesinde ve kapitalist ekonomik düzenin sürdürülmesinde aktif ve
bağımsız bir rol üstlenmektedir. Aynı şekilde ideoloji, sanat ve edebiyat da önemli
kurumlardır. İnsan deneyimlerini bilinç, özgürlük, kolektif birlik, yabancılaşma, yaratıcılık
ve öznel mutluluk ile açıklama girişimi söz konusudur (Smith, 2005: 59). Dolayısıyla
kültürel unsurlara karşı bir ilginin varlığı, Neo-Marksist gelenekte daha belirgindir.

Georg Lukacs (1885-1917)
Geniş bir entelektüel ilgiye ve etkiye sahip biri olan Lukacs, Marksist geleneğin
yanı sıra Simmel, Weber ve Dilthey gibi kişilerden de beslenmiştir. Bu gelenek içinde
kültüre önem vermesiyle belirginleşir. Estetik, edebiyat, roman, felsefe ve siyaset genel
ilgili olduğu alanlardır. Tarih ve Sınıf Bilinci; Estetik; Roman Kuramı; Çağdaş
Gerçekçiliğin Anlamı; Aklın Yıkımı; Goethe ve Çağı; Marksist İmgelem gibi temel
kitapları onun kültürel alana ilişkin yaklaşımlarını belli etmektedir.
Lukacs, kapitalist toplum eleştirisinde özellikle metalaşma problemine dikkat çeker.
Meta ilişkilerini merkeze alan kapitalizm, dünyayı yoksullaştırmaktadır. Bütün toplumsal
ilişkiler, etkinlikler ve insan değeri, yabancılaştırıcı ve nesnelleştirici parasal değişim
değerine yani metalaşmaya göre tanımlanmaktadır. Toplumsal dünyanın metalaşması ise
bir şeyleşme demektir. Bu ise meta fetişizmine yol açmaktadır. Şeyleşme ve meta
fetişizminin bir sonucu olarak insanlar kapitalist sistemin bütünlüğünü (totality) ve onun
kendileri üzerindeki etkilerini kavrayamazlar. Sonuç olarak insanların toplumsal yaşamı
kavrayışları parçalı (fragmented) ya da eksiktir. İnsan failliğini önem veren Lukacs, bu
yabancılaştırıcı süreçten bilinçle ayrılabileceğinin işaretlerini verir (Smith, 2005: 60-61).
Marksizm içinde farklı bir yönelimi ifade eden Lukacs, çalışmalarını estetik ve
edebiyat alanında yoğunlaştırmıştır. Estetik (1999) adlı temel çalışmasında, tarihsel
bakımdan sanat çalışmalarını, sanatın konumunu, sanatın toplumsal gelişme aşamalarını
ele alarak sanatın kültürün temeline yani insan bilincinin yanına yerleştirir. Roman Kuramı
(2014) ve Avrupa Gerçekçiliği (1987) kitaplarında edebiyatın izini sürerek, Balzac,
Stendhal, Zola, Tolstoy, Gorki gibi yazarların eserlerini çözümlemekte ve eserlerle
tarihsel-toplumsal ortam arasında ilişkiler kurmaktadır. Romanın ortaya çıkış koşullarını ve
roman biçiminin özelliklerini araştırmaktadır. Böylece kültür tartışmalarını özellikle sanat,
edebiyat ve edebiyatçılar üzerinden yürüterek, sanat ve edebiyatın toplumsal, tarihsel ve

kültürel kökenlerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Lukacs, belirgin bir şekilde kültürel
okumayı gerçekleştirmektedir.

Antonio Gramsci (1891-1937)
Etkili Marksist teorisyenlerden bir olan Gramsci, aynı zamanda eylemci bir kişidir.
Hegemonya ve aydın tartıştığı en önemli sorunlardandır. Özellikle hegemonya kavramı ile
genel politik mecra ile birlikte kültür sorunlarını da açıklamak istemektedir. “Gramsci’nin
çalışmaları kültür problemlerine ve kültürel formasyonların politik tahakkümle ilişkisine
duyduğu ilgiyle ayırt edilmiştir; onun düşüncesinin merkezinde yer alan tahakküm
kavramı, yabancılaşma kadar popülerleşmiş bir terim olarak sosyal bilimlerde yaygın
biçimde kullanılmıştır. Lukacs gibi Gramsci de Marksizmi tarihsel değişimin
şekillenmesinde bilincin ve insan öznenin rolünü vurgulayarak, pozitivizme ve ekonomik
determinizmin her biçimine karşıtlık içinde açıklıyordu” (Swingewood, 1998: 244).
Gramsci, özellikle Marksizmin ihmal ettiği kültür üzerine eğilmektedir. Kültürün
ve politikanın devrimci değişimi nasıl sağlayacağını sorunsallaştırır. Bu anlamda siyaset ile
kültür arasındaki bağları açıklamaya girişir. Egemenliğin sadece ekonomik alana
dayanmadığını, ayrıca önemli siyasal ve kültürel unsurların da olduğunu savunur. Devlet
iktidarının önemli bir unsurunun fiziksel güç kullanımı kadar fikirlerin denetimi olduğunu
kavrar ve böylece kültür daha bir belirgin öğe olur. Bu durumu açıklayan kavram
hegemonyadır. “Hegemonya, devletin ve yönetici sınıfın, sivil toplum içinde inançları
düzenleme yetisidir. Hegemonik inançlar, eşitsizliği güçlendiren ve eleştirel düşünce
girişimlerinin önünü kesen hâkim kültürel motiflerdir. Bunlar, toplumsal düzenin devamı
için gereken güç seviyesinde bir azalmaya olanak tanırken, hâkim gruplar için daha da
etkili yönetmenin yolunu açarlar. Gramsci, organik aydınların faaliyetlerinin hegemonik
inançların yayılması açısından merkezi bir rol oynadığını savunur” (Smith, 2005: 61-62).
Bir kültür meselesi olarak aydın, Gramsci’nin en önemli araştırmalarından biridir.
Aydınlar/entelektüeller, ona göre önemli toplumsal aktörlerdir, kritik rollere sahiptirler.
Toplumda iradenin, rızanın, ideolojilerin oluşumunda etkindirler. Aydınların etkili olduğu
muhakkaktır; toplumsal dönüşümde yahut toplumsal meşruiyet alanlarında onların etkisi
belirgindir. Dolayısıyla aydın tabakası aynı zamanda hegemonik bir güçtür; hegemonya
gerçek anlamıyla aydınlara sahip olmayla sağlanabilir. Bu bakımdan bütün güç odakları ve
iktidarlar kendi aydınını öne çıkarmıştır.
Gramsci’nin aydın kategorisi de dikkat çekicidir. Bizzat aydın sorunu üzerine uzun
uzadıya durmuş ve aydın tabakasının oluşumu, aydın tipleri ve toplumsal değişme
bakımından aydın rollerini tartışmıştır (Gramsci, 1986: 309). Gramsci genel anlamda iki
tip aydının üstünde durur: geleneksel aydınlar ve organik aydınlar. Ancak bunların dışında
bir de devrimi gerçekleştirecek ve topluma bilinç aşısı yapacak yeni bir aydın tipi olarak
‘kolektif aydın’dan söz eder. Organik aydınlar, toplumun tamamının yönetmeyi hedefleyen
toplumsal gruplara aittir, üretim tarzındaki değişikliklerin sonucunda ortaya çıkan
meşruluk sağlama uzmanlarıdır. Organik aydınlar/entelektüeller bir sınıf oluşturmadıkları
hâlde bir sınıf olma özlemlerini yansıtırlar. Geleneksel aydınlar, kesintisiz tarihsel

süreklilik süreciyle evrim geçirirler ve organik entelektüellerden farklı olarak üretim
tarzıyla sıkı bir bağ içinde olmazlar. Geleneksel aydınlar, toplum yapılarında var olan,
tarihsel açıdan sürekli bir süreç olarak geçmişi bugüne bağlayan sınıflararası bir
konumdadır. Geleneksel aydınlar içinde işlevleri toplumsal bir formasyon ile bir başkası
arasında sürekliliği sağlamak olan kilise düşünürleri, hukukçular, öğretmenler, doktorlar
sayılabilir (Swingewood, 1998: 251-253).
Onun kültür ve ideoloji hakkındaki düşünceleri ayrıca hegemonya kavramı
içeriğinde kendini gösterir. Gramsci bu kavramı, bir sosyal sınıfın bir başkası üzerindeki
hâkimiyetini, onun kendi dünya görüşünü, ideolojisini kısmen zorla ancak büyük ölçüde
ikna yoluyla veya en azından kabullendirerek empoze etme şeklinde tanımlamaktadır.
Hegemonya askeri olduğu kadar ideolojik bir yönetimdir; üretim araçları kadar egemen
düşüncelerin de kontrolüdür hegemonya. Bu bakış açısından hareketle, kapitalizmin gücü,
onun sadece egemen ekonomik sistem olma gücünden değil, aynı zamanda insanların
düşünme ve davranış biçimlerini kontrolünden kaynaklandığı söylenir. Kapitalizm
ekonomik sistem olmasının yanında bir yaşam biçimidir. Onun ekonomik eylemleri kadar
fikirleri de hayatın her alanına nüfuz etmiştir (Slattery, 2007: 241). Yani bir anlamda
kültürel hegemonya kuran kapitalizm, toplumsal yapının kılcal damarlarını etkilemiştir. Bu
yüzden asıl hegemonya ideoloji ve kültür alanında kurulan hegemonyadır ve bu
hegemonya daha derinden işlemektedir.
Gramsci, kültür sorununu doğrudan aydın sorununa bağlamaktadır. Aydınların
toplumsal değişimdeki etkili rolü ile ilgilenmektedir. Hegemonyanın ancak kültürel iktidarı
da ele geçirmekle mümkün olduğunu belirtmekte ve böylece kültürün diğer iktidar
biçimleri gibi ele alınması gerektiğini ifade etmektedir.

Louis Althusser (1918-1990)
Kültürel Marksizm açısından bir hayli önemli bir diğer figür olan Fransız düşünür
Althusser, toplum, devlet, kültür ilişkisini mercek altına almıştır. Devletin, kültürü yeniden
üreterek kendi iktidarını sürekli hâle getirdiğini ifade etmiştir. Marks’ı dikkatli bir şekilde
okuyarak kültür ve politikaya bağımsız rol veren bir yaklaşıma ulaşmıştır. “Bir ekonomik
temelin (üretim tarzı, üretim araçları), politik ve hukuki yapıdan oluşan bir üstyapının
(devlet ve hukuk sistemi) ve bir ideolojik yapının (kilise, siyasal inançlar) var olduğunu
iddia eder. Althusser’e göre üst yapı, kapitalizmin varlığı için gerekli koşulları oluşturmaya
yardım eder, dolayısıyla onun temel işlevi, kapitalizmin yeniden üretimini olanaklı
kılmaktır. Devlet ve hukuk sistemi ‘yönetici sınıfların işçi sınıfı üzerinde hâkimiyet
sağlamasını mümkün kılan bir baskı makinesi’dir. Onlar toplumsal hoşnutsuzluğun
üstesinden gelerek ve hâkim sınıf için sermaye birikiminin kolaylaştıracak şekilde
ekonominin işlemesini sağlayarak emek arzının düzenlenmesi ile ilgilenirler. İdeolojik
sistem kapitalizme meşruiyet sağlar ve insanlara kapitalist sistemin yeniden üretimi için
gerekli olan rolleri ve kimlikleri sunar” (Smith, 2005: 79). Bu bakımdan sadece alt yapı
kurumları değil aynı zamanda üst yapı kurumlar da kapitalizmin yeniden üretimine katkı
sağlar.

Althusser, devletin iki türlü sistem kullanarak kendi iktidarını sürekli hâle
getirdiğini belirler ve burada kültürel kurumlara özel önem yükler. Devlet, baskı aygıtları
ve ideolojik aygıtları olmak üzere iki türlü sistemi devreye sokar. Devletin baskı aygıtları
arasında hükümet, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler yer alır. Bunlar devletin zor
kullandığı mekanizmalardır. Devletin ideolojik aygıtları (DİA) birbirinden ayrışmış ve
özelleşmiş kurumları ifade eder. Burada din, eğitim, aile, siyaset, sendika, haberleşme,
kültürdür. Devletin baskı aygıtları zor kullanmasına karşın devletin ideolojik aygıtları zor
kullanmaz ancak ideolojiyi kullanarak işlerler. Dolayısıyla devletin ideolojik aygıtları,
hegemonik yapının kurulması bakımından kaçınılmazdır (Althusser, 1991: 33-35;
Althusser, 2006: 128).
Modern kapitalist devletin kültürü ve idelolojiyi en az baskı araçları kadar ustalıkla
kullandığını vurgulayan Althusser, yönetimin ‘kültürel iklim yaratarak’ (Slattery, 2007:
495) gerçekleşmesine dikkat çekmektedir. Böylesi bir vurgu gerek kültürün özellikleri,
gerekse iktidar-kültür arasındaki ince ilişkiyi yorumlama bakımından kayda değer bir
katkıdır.

FRANKFURT OKULU VE KÜLTÜR
Frankfurt Okulu/Ekolü yahut Eleştirel Teori/Kuram, son dönem sosyoloji tarihinde
özel bir yer edinen ve Avrupa Marksizmi ile kendini tanımlayan, Almanya’da 1923’te
Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı kurulan Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü ile
birlikte var olan önemli bir akımdır. Ekolün genel yaklaşımı eleştirel olduğu için aynı
zamanda Eleştirel Kuram adı ile de anılmaktadır. Önemli temsilcileri arasında Theodor W.
Adorno, Max Horkheimer, Karl Mannheim, Leo Lowental, Herbert Marcuse, Walter
Benjamin, Eric Fromm, Friedrich Pollock, Jürgen Habermas bulunmaktadır. Ekol her ne
kadar bir bütünlüğü ifade ediyorsa da ekol içinde yer alanlar birbirlerinden farklı
düşünebilmektedir. Belli tematik ve yöntemsel benzerlikleri bulunan düşünürlerin her biri
kendi bakış açısı ile meseleleri değerlendirmektedir. Enstitü tarihini dört döneme ayıran
Bottomore (1989: 9-10), her bir dönemin karakteristik özelliklerini belirler. Felsefe
yönelimli çalışmalardan tarihe, psikanalizden kültür çalışmalarına enstitü kendi içinde de
ilginç bir tarihsel dalgalanmayı sergilemiştir.
Frankfurt Okulu, temel yönelimleri itibariyle Batı Marksizmi içerisinde yer
almaktadır. Marksizm, ekolün ana kaynağıdır. Dolayısıyla bakış açıları, yaklaşımları,
analizleri bu temel düşünce izleğinde gelişmektedir. Ortodoks Marksizm’e de eleştirel
yaklaşan ekol, aynı zamanda Marksizm içinde de farklı bir yerde durmaktadır. Bu anlamda
siyasal ilgilerini çok ön plana almamaları nedeniyle eleştirilmişlerdir. Çünkü doğrudan
politik bir tavrın ve siyasal angajmanın içinde yer almamışlar, kuramsal çalışmalara
yönelmişlerdir. Geleneksel Marksist çizgiden farklı açıklamalar ve yorumlar geliştiren
ekol, kültürü öncelikli bir mesele olarak kabul etmektedir. Determinist ve pozitivist
açıklamaları eleştirmekte ve değişik kaynaklardan beslenmeyi önermektedir. Aydınlanma
düşüncesi, modern akıl ve kapitalizm eleştirisi de ayrıca önemli bir temadır.

Marksist geleneğin içinde yer alan ekolün önemli bir özelliği farklı disiplinlerden
bilim adamlarını ve düşünürleri bir araya getirmesi ve disiplinlerarası yaklaşımın bir örneği
olmasıdır. “Özellikle Horkheimer, Adorno ve Marcuse gibi üyeler, yaşamları boyunca, çok
farklı alanlarda düşünce üretmişler, üstelik bunlar arasında belirgin bir bütünlüğü sürekli
korumuşlardır. Daha genel anlamda Frankfurt Okulu’nun bazı üyeleri belli alanlarda
yoğunlaşmış olsalar bile, Okul’un genel düşünce çizgisinde bu bütünlük sürekli
korunagelmiştir. ‘Eleştirel kuram’ denen adlandırma da zaten yoğun olarak bu bütünlük
imgesini ifade eder. Eleştirel kuram, bir anlamda, yararlanılabilecek tüm disiplinlerden
yararlanarak genel bir toplumsal felsefe, kuram oluşturma çabasıdır. Aslında Frankfurt
Okulu’nun bu disiplinlerüstü tavrı ve çok yönlülüğü, kendi içinde modern toplumun
dayattığı toplumsal işbölümüne ve dar uzmanlaşmaya da ciddi bir eleştiri içermektedir”
(Dellaloğlu, 2001: 22). Disiplinlerarası yaklaşım, Frankfurt Okulu’nun farklı konulara ilgi
duymasını, düşünürlerin farklı alanlarda etkili olmasını sağlamıştır.
Frankfurt Okulu’nun ilgilendiği alanlar arasında kültür önemli bir unsurdur. Sosyoekonomik yapının bir unsuru olarak kültür ve kültür kurumları, Okul’un ilgi alanlarına
dâhildir. Genel anlamda kültür meselelerinin yanı sıra, kültür endüstrisi, popüler kültür,
ideoloji, sanat, edebiyat, müzik, teknoloji aynı şekilde tartışma başlıkları arasında yer
almaktadır.
Bir kültür kurumu olarak sanat Frankfurt Okulu’nun yoğun bir şekilde tartıştığı bir
meseledir. Ana soru sanat-gerçeklik ilişkisidir. Sanatın özerkliği, toplumsal gerçeklikten
soyutlanmışlığı, toplumsal yanlışlardan kendini uzak tutması gereği öne çıkarılmaktadır.
Sanat, toplumsal gerçeklik gibi bir gerçeklik değildir; kurgusal bir gerçekliktir. Bu yüzden
de gerçek dünya ile farklıdır, onunla çelişir, onu yadsır. Sanat toplumsaldır; ancak onun
toplumsallığı içinde yer aldığı toplumu yansıtması ile değil, toplum içinde kendi
özerkliğini koruması ve toplumu sorgulaması ile betimlenebilir. Frankfurt Okulu için
sanatın özerkliği ve toplumsallığı vaz geçilmez iki özelliğidir sanatın toplumsallığı
özerkliğine, özerkliği ise toplumsallığına bağlıdır; biri olmadan diğeri var olamaz
(Dellaloğlu, 2001: 52, 71).
Bir sanat ve kültür anlayışı geliştirmeyi deneyen Frankfurt Okulu, genel sanat
tartışmalarının yanı sıra özgül sanat alanları ile de ilgilenmiştir. Belirgin bir estetik ve sanat
anlayışının yanında müzik felsefesi, müzik sosyolojisi, edebiyat sosyolojisi çabalarına da
rastlamak mümkündür. Örneğin, Adorno müzik konusunu önemser ve müzik ile kültür,
müzik ile toplum arasındaki ilişkiselliği irdeler. Lowenthal ise edebiyat sosyolojisi
bakımından kayda değer çalışmalar yapmıştır.

Theodor W. Adorno (1903-1969)
Frankfurt Okulu’nun en etkili isimlerinden biri olan Adorno, Alman asıllı bir
düşünürdür. Nazi baskıları nedeniyle Amerika’ya göç etmiş daha sonra Almanya’ya geri
dönmüştür. Hayli etkili ve üretken biri onan Adorno’nun çalışmaları estetik kuramı, sanat,
edebiyat, müzik, kültür eleştirisi, felsefe ve sosyolojiye uzanmaktadır. “Adorno, modern
kültür karşısında başından beri varoluşçuluğun öznelciliğinden ve pozitivizmin kolay

nesnelciliğinden uzak durmaya çalışmış, ama bu tavrı, modern dünyaya daha kötümser
gözlerle bakmasına neden olmuştu. Adorno’nun estetik ve kültürel eleştirisi ile felsefesi,
giderek özden çok form üzerinde yoğunlaşacaktı: Bir sanat eserenini ya da bir fikirler
sisteminin formu, toplumun bizim üzerimize dayattığı sınırlamalar ile çelişkilerin, aynı
şekilde yine toplumun önümüze açtığı olanakların en açık dışavurumuydu” (Marshall,
1999: 3).
Kültür endüstrisi yaklaşımı, kuşkusuz Adorno’nun kültür sosyolojisi çalışmaları en
önemli katkılarından biridir. Kültür Endüstrisi (2014) adlı kitabında Endüstri Devrimi’nin
sanatı giderek nasıl içerdiğini, onu maddi üretim süreçlerine nasıl dâhil ettiğini ve
yönettiğini irdeler. Sanat ve kültürün yükselişi onun tüketilmesi, bir kültür endüstrisine
dönüşmesiyle ilgili bir hususutur. Kültür endüstrisi, sanatı bir tüketim nesnesine
dönüştürmüş, içini boşaltmış ve direnç odaklarını kırmıştır.
Adorno’nun müzik alanındaki görüşleri kültür sosyolojisi bakımından kayda
değerdir. Genel sanat anlayışına paralel bir şekilde müzik olayını tartışan Adorno, müziğin
tarihsel ve toplumsal karakterli olduğu düşüncesindedir. Müziği bir süreç olarak ele alan
Adorno, bunları üretim/yaratım süreci, yeniden-üretim süreci ve algılama süreci şeklinde
tasnif etmektedir. Burada öncü müzik ile popüler müziği karşılaştırmaktadır (Dellaloğlu,
2001: 77). Öncü/klasik müziğin genel çerçevesini ve toplumsal arkaplanını tartışan Adorno
aynı zamanda Beethoven, Strauss gibi bestecilerin müziklerinin bağlamını ele alır. Ona
göre Beethoven, devrimci burjuvazinin müzisyen portresidir (Soykan, 1991). Ayrıca
popüler müzik bakımında caz müziğini ele alır. Caz müziğinin bir metalaşma olduğunu
belirtir. Cazın özgürlükle ilişkisin reddeder ve onu popüler müziğe dâhil ederek olumsuzlar
(Jay, 1989: 269).
Bir başka kültürel mesele olan sanat ve edebiyat da Adorno’nun ilgi alanındadır.
Genel edebiyat, edebiyat biçimleri, deneme, roman, şiir, romancılar, sanatçılar onun kültür
çalışmalarının kapsamına dâhil olur. Balzac, Thomas Mann, Huxley, Kafka, Beckett,
Proust ilgilendiği romancılar arasında yer alır. ‘Kaba bir sosyolojizm’e düşmeden
toplumsal hayat ile sanat ve edebiyat arasındaki ilişkileri araştırır (Adorno, 2004: 121).
Böylece kültürel kuramın sanat, edebiyat ve kültür endüstrisi tartışmalarına açılmasını
kolaylaştırır.

Herbert Marcuse (1898-1979)
Frankfurt Okulu’nun etkili isimlerinden biri olan Marcuse, diğerleri gibi sürgün
olmuş ve Amerika’da yaşamıştır. Kültür, estetik, sanat, estetik, politika başlıca ilgi alanları
arasında yer almıştır. Temel eserleri arasında Tek Boyutlu İnsan, Eros ve Uygarlık, Us ve
Devrim, Karşıdevrim ve İsyan, Estetik Boyut bulunmaktadır.
Frankfurt Okulu’nun eleştirel okumasını sahiplenen Marcuse, modern toplumsal
ilişkilere ve yapılara dönük eleştiriler getirir. Tek Boyutlu İnsan adlı eseri, bu anlamda
dikkat çeker. Modern toplumun daha önceki toplum biçimlerinden daha fazla güç elde
ettiğini, yeteneklerinin arttığını, birey üzerindeki egemenlik alanının büyüdüğünü

belirterek bunların temellerinin araştırılması gerektiğini ifade etmektedir (Marcuse, 1990:
10). Modern toplum, toplumsal değişimi engellemek ve kendine karşı dirençleri kırmak
adına pek çok eylem ortaya koymaktadır. İleri teknoloji ile bu direnç odaklarını kırmak
adına adımlar atmaktadır.
Marcuse, tek boyutlu insan denemesinde özellikle tüketim ve metalaşma
boyutlarına dikkat çeker. Tüketim ideolojisinin devrimci potansiyelin ve toplumsal
eleştirinin önünü kesen gizli bir güç olduğunu ileri sürer. İnsanların metalar ve konfor ile
baştan çıkarıldığını savunur. İnsanlar maddi bollukla mutlu ve boş zaman, aile hayatı ve
cinsel fırsat ile oluşturulan sahte özgürlükler içinde yüzmekten memnundurlar. Marcuse’un
ileri sürdüğüne göre, öznellikler kapitalist sistemin ihtiyaçlarıyla şekillenmektedir. Tek
boyutlu insan, eleştirel akılla oluşturulan gerçek bakışı elde etmekten çok, yanılgı içinde
yaşayan ve gönüllü olarak sahte ihtiyaçlarını tatmin etme çabası içinde olan sığ bir insandır
(Smith, 2005: 279).
Diğer eleştirel kuram üyeleri gibi Marcuse de sanat, estetik, edebiyat ve kültür
endüstrisi yapılarını önemsemiş ve kendi analizlerini bu doğrultuda gerçekleştirmiştir.
Frankfurt Okulu’nun belirgin bir şekilde kültürle alakalı olduğunu göstermiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Neo-Marksist ekol, kültürü önemsemekte ve kültürel analizi bir yöntem olarak
kabul etmektedir.

Frankfurt Okulu’nun kültüre yaklaşımları son dönem kültürel çalışmalarda
hayli etkili olmuştur.

Antonio Gramsci’nin kültür yaklaşımında geliştirdiği kavramlar arasında
hegemonya ve aydın yer almaktadır.

Adorno’nun tartıştığı kültür endüstrisi kavramı, kültürün tüketim nesnesi
olmasını içeririr.


Marcuse’nin tek boyutlu insan yaklaşımı bir modernizm eleştirisidir.

Bölüm Soruları
1) Gramsci’nin “aydın” tipolojisini kısaca açıklayınız.
2) “Kültür endüstrisi” terimini kısaca tartışınız.
3) Eleştirel Teori hakkında kısaca bilgi veriniz.
4) Gramsci kültür sorununa nasıl bakmaktadır bunu “Hegemonya” kavramı
çerçevesinde tartışınız.
5) Aşağıdakilerden hangisi Louis Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” olarak
işaret ettiği kurumlar arasında yer alamaz?
a)

Sendika

b)

Eğitim

c)

Din

d)

Ordu

e)

Basın yayın

6) Bir sosyal sınıfın bir başkası üzerindeki hâkimiyetini, onun kendi dünya görüşünü,
ideolojisini kısmen zorla ancak büyük ölçüde ikna yoluyla veya en azından kabullendirerek
empoze etmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Devletin İdeolojik Aygıtları

b)

Yabancılaşma

c)

Hegemonya

d)

Anomi

e)

Rasyonelleşme

7) Eleştirel akılla oluşturulan gerçek bakışı elde etmekten çok, yanılgı içinde yaşayan
ve gönüllü olarak sahte ihtiyaçlarını tatmin etme çabası içinde olan sığ bir insanın ele alındığı
“Tek Boyutlu İnsan” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a)

Leo Lowental

b)

Eric Fromm

c)

Jürgen Habermas

d)

Karl Mannheim

e)

Herbert Marcuse

8) Aşağıdakileden hangisi Frankfurt Okulu teorisyenleri arasında yer almaz?
a)

Theodor W. Adorno

b)

Max Weber

c)

Walter Benjamin

d)

Herbert Marcuse

e)

Jürgen Habermas

Cevaplar: 5)d, 6)c, 7)e, 8)b

9. KÜLTÜR YAKLAŞIMLARI III

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sembolik etkileşimciliğin kültür tartışmaları.
2. Fenomenolojik yaklaşımın kültüre yaklaşımlarını belirleyen hususlar.
3. Dramaturjik yaklaşımın kültür yaklaşımında geliştirdiği kavramlar.
4. Herbert Blumer’in tartıştığı kültür meseleleri.
3. Erving Goffman’ın kültür tartışmasına dâhil olma durumu.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sembolik etkileşimcilik kuramının kültür tartışmalarının ana özellikleri nelerdir?
2. Fenomenolojik yaklaşımın kültüre yaklaşımlarını belirleyen hususlar nelerdir?
3. Dramaturjik yaklaşımın kültür yaklaşımında geliştirdiği kavramlar hangileridir?
4. Herbert Blumer’in tartıştığı kavramlar nelerdir?
5. Erving Goffman hangi kavramlar aracılığıyla kültür tartışmasına dâhil olmaktadır?

Anahtar Kavramlar


Sembolik Etkileşimcilik



Fenomenoloji



Dramaturji



Herbert Blumer



Alfred Schutz



Erving Goffman

SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİLİK VE KÜLTÜR
Sembolik etkileşimcilik, mikro kuramlar arasında dikkat çeker. Amerikan
sosyolojisinde ortaya çıkmıştır. Georg Simmel’in, Chicago Okulu’nun, pragmatizmin
etkilerini içeren terim 1937’de Herbert Blumer tarafından dile getirilmiştir. Gündelik
hayatta anlamların etkileşim yoluyla nasıl şekillendiğini araştırmaktadır. Yakın
gözlemlerle ve tanıma ile hayata serpiştirilmiş anlamları analiz etmek ve buradan hareketle
insan etkileşiminin temel biçimlerini keşfetmek sembolik etkileşimciliğin temel kaygısıdır.
Durkheim’ın aksine sembolik etkileşimcilik, aktörlere ve onların öznel betimlemelerine
önem verir; aktörlerin toplumsal dünyaya ilişkin kavramları ve düşüncelerinin, son
analizde, sosyolojik araştırmanın temel nesnesi olduğunu öner sürer. (Marshall, 1998: 647;
Coulon, 2010: 15). Georg Simmel ve Charles Horton Cooley iki önemli kaynak kişidir.
Simmel’in ‘toplumlaşma’ ve ‘etkileşim formları’ kavramları; Cooley’in ise “birincil grup”
ve “ayna benlik” kavramları, sembolik etkileşimciliğin insan ve toplum görüşlerini
etkilemiştir.
Sembolik etkileşimcilik yirminci yüzyılın ilk zamanlarında Chicago Okulu
çevresinde gelişme göstermiştir. Büyük kuramlara ve büyük anlatılara karşı çıkışla kendini
belli etmiştir. Büyük kuramlarla ifade edilen sosyoloji, toplumu yapısına ve bu yapıların
toplumsal eylemi etkileme biçimine göre açıklamaya ve analiz etmeye çalışır. Durkheim ve
Parsons’ın işlevselci teorileri toplumu kendine ait bağımsız bir hayata sahip organik veya
yapılaşmış bir varlık olarak ele alırken, Marksizm sınıf mücadelesini temele almakta ve
toplumsallığa öncelik vermektedir. Buna itiraz eden sembolik etkileşimcilik ise toplumun
mikro boyutlarına, gündelik yaşantıya, gündelik dünyaya ve insanların sembolik etkileşim
aracılığıyla gündelik yaşantılarında nasıl etkileştiklerine, düzen ve anlamı nasıl
yarattıklarına, insanları güdüleyen temel faktörlerin neler olduklarına odaklanmaktadır.
Belli dönemler hayli etkili olan sembolik etkileşimcilik, toplumsal yapıyı, iktidarı, tarihi
göz ardı ettiği yönünde ciddi eleştiriler almıştır. Özellikle 1990 sonrasında farklı
kuramlarla yakınlaşmış, postmodernizm, kültürel kuram, göstergebilim, feminizm ile
bağlar kurarak daha gelişkin bir düzeye ulaşmıştır (Marshall, 1998: 649; Slattery, 2007:
334).
Sembol ve anlam kavramlarını merkezine yerleştiren sembolik etkileşimcilik,
isminden de anlaşılacağı gibi etkileşime (ve eylem ve aktör olarak insana) ve onlarla
ilişkili sembollere (onların anlamlarına) odaklanmaktadır. Bir gündelik hayat
araştırmasıdır. Kuramın odaklandığı temel alanlar şöyle sıralanabilir: 1) Eylemlerin
anlamlarını yakalamak ve şeylere/nesnelere ilişkin bir anlam geliştirmek. Bunu yaparken
insanlar yorumda bulunurlar, yani insan toplumda ve etkileşim içinde öğrendikleri bilgileri
hemen içselleştirmezler aynı zamanda yorumlayarak değiştirebilirler. 2) Anlamlar diğer
insanlarla etkileşim içinde ortaya çıkar. İnsan hep birileriyle beraberdir, yalnız değildir.
Benlikler bu birliktelikler içinde gerçekleşir. Etkileşim esastır. Bu anlamda anlamlar ve
dolayısıyla semboller toplumsal ve kültürel içerik taşır. 3) Canlılar içinde sembol kullanan
sadece insandır. Bu anlamda kültür üretebilen ve karmaşık bir tarihe sahip tek varlık
insandır. Sembolleri kullanan insanlar, her şeye bir anlam yükler ve ona göre hareket

ederler. Bu da kültürün oluşumu bakımından hayati derecede önemlidir. 4) İnsan eylemi
amaçlıdır, insanlar bilinçli varlıklardır. Bunlar insanın temel yetenekleridir. Amaçlar,
eylemler, davranışla bilinç içinde gerçekleşir. 5) Toplum etkileşim halindeki insanlardan
oluşur, yani toplum insanlardan bağımsız makro-düzey bir bütün değildir. Toplum
insanların ortak eylemidir (Marshall, 1998: 647-648; Ritzer-Stepnisky, 2013: 117).
Sembolik etkileşimcilik, birey temelli ve bireyler arası ilişkileri merkezine alması
nedeniyle, işlevselcilik, yapısalcılık, yapısal-işlevselcilik yahut çatışmacılık yaklaşımları
gibi makro planda araştırmalar yapmamaktadır. Tam aksine toplumsal yapıdan ziyade
bireye yöneldiği için, bireyler arası etkileşimlere odaklandığı için mikro bir yaklaşım
olarak görülmektedir. Bireyler arası ilişki ve etkileşim, toplumsal hayat ortamında
gerçekleşmektedir. Basit sayılamayacak bu iletişim ve etkileşim toplumun dışında ve
ötesinde konumlanamaz. Dolayısıyla her ne kadar birey temelli bir yaklaşım da olsa
sembolik etkileşimin bir şekilde topluma dönük olduğu söylenebilir. Bireysel ilişkilerin
kaynağı gene toplumun kendisidir.
Sembolik etkileşimciliğin sosyal teori ve kültürel kurama katkısı, insanı benlik
sahibi bilinçli bir varlık yani aktör olarak görmesinde yatar. İnsan toplumsal gerçekliğin en
önemli unsurlarından biridir; yani toplumsalın dışında, orada bir yerde, sadece psikolojinin
sınırlarında var olan bir varlık değildir. İnsan aktif, yorumlaycı, eyleyici bir özne olarak
kültürel katmanları oluşturur. Dolayısıyla eylemlerini semboller ve anlamlar yoluyla da
kalıcı hâle getirir. Kültür, sembollere, sembolik ilişkilere, sembollere verilen anlamlara
hayat veren ana iksirdir. Sembolik etkileşimciliğin zorunlu uğrak noktası kültürdür.

Georg Herbert Mead (1863-1931)
Sembolik etkileşimciliğin kurucu isimlerinden biri olan Mead, Chicago Okulu
içinde yer alan önemli bir sosyologdur. Sosyal davranışçılık, pragmatizm, faydacılık,
sosyal psikoloji kategorilerine dâhil olan Mead, zihin, benlik, dil alanındaki çalışmaları ile
tanınmaktadır. Gündelik hayata ilişkin önemli çalışmaları bulunmaktadır. Gündelik hayat
kuramı geliştirme çabasındadır.
Benlik ve toplum ilişkisin Mead’in temel kuramsal yönelimidir. Mind, Self and
Society adlı ünlü kitabında kuramsal yönelimleri için temel adımları analiz eder. Buna göre
toplumun içine sıkı bir biçimde yerleşmiş deneyimler; dil, semboller ve iletişimin
insanların grup yaşamındaki önemi; sözcüklerimiz ve jestlerimizin rol üstlenme süreci
aracılığıyla diğer insanlarda dışarıya dönük tepkiler yaratma yolları; benliğin yansımalı ve
düşünümsel doğası; eylemin merkeziliği temel analiz birimleri olarak işlenir (Marshall,
1999: 482). Böylesi bir çerçevede Mead, düşünce, eylem ve etkileşime odaklanarak
gruptan yahut sosyal olgudan yola çıkar. Analiz, bireyden başlayıp gruba varmak yerine
örgütlü gruptan başlar ve aşağıya doğru ilerler. Bireysel düşünce, eylem ve etkileşim grup
açısından açıklanır; grup, bireysel düşünce ve eylemle açıklanmaz. Bütün, onu oluşturan
öğelerden önce gelir (Ritzer-Stepnisky, 2013: 49).

Eylem, Mead’in yaklaşımda en temel öğedir. İnsanlar düşünmeden tepki vermezler.
Eylemde dört aşama vardır ve her biri birbiriyle ilişkilidir. Dürtü, algı, manipülasyon ve
tamamlama eylemin aşamalarıdır. Dürtü, aktörün dışsal bir itkiye tepki vermesi ve bu
durumla ilgili eyleme geçmesidir. Algılama, eylemin itkiden doğan dürtüyle baş etmeye
yarayacak çözümler ve tepkiler aranan ikinci aşamasıdır. Manipülasyon, algılanan
nesnenin düşünülmesi, manipüle edilmesidir. Tamamlama ise eylemin oluşturulduğu ve
tamamlandığı aşamadır (Ritzer-Stepnisky, 2013: 49). Böylece insanlar bir şey üzerine
düşünüp harekete geçmiş ve bir eylem gerçekleştirmiştir. Toplumsal ilişkilerin temelinde
de eylem bulunmaktadır.
Mead’in gerek sembolik etkileşimcilik gerekse kültürel kuram bakımından hayli
önemli bir diğer tartışma odağı ise semboller ve dildir. Semboller hem onları ifade eden
hem de onların alıcısı konumunda olan insanlar tarafından algılanan bir yapı sunar.
Fiziksel nesneler de sembol olabilirler ama sesli jestler, dil en belirgin semboldür. Dilin
kullanıldığı bir iletişimde, jestler (ve kelimeler) ve daha da önemlisi o kelimelerin
anlamları iletilir. Dil hem konuşanda hem de dinleyicide aynı tepkiye yol açar. Dil aynı
zamanda insanların son derece önemli düşünme, zihinsel süreçlere girme yetisini mümkün
kılar. Mead, toplumsal süreçlerin zihinsel süreçlerden önce geldiğine inanır; zihnin var
olması için belirgin semboller ve bir dil mevcut olmalıdır. Zihin sadece tek bir insanın
tepkilerini değil tüm bir topluluğun tepkilerini gözden geçirmemize izin verir (RitzerStepnisky, 2013: 51).
Kendilik kavramı Mead’in sosyolojik okumalarında öne çıkar. Kendilik ve zihin
birbirine bağlıdır; biri olmadan diğeri olmaz. Yani zihin olmadan insan kendini
düşünemez, kendiliğini keşfedemez, aynı şekilde kendiliği olmadan da zihne sahip olamaz,
kendisiyle iletişime geçemez. İnsanlar arası ilişkilerde kendilik bilinci önem arz eder.
(Ritzer-Stepnisky, 2013: 53).Bu açıklama onun meşhur ‘ben’ (I), ‘beni/bana’ (Me)
ilişkisini hatırlatır. Benlik ancak başkalarıyla ve toplulukla karşılıklı ilişkiler çerçevesinde
bireyseldir. Benlik hem özne hem bir nesnedir; düşünen ve eyleyen özne olarak ‘ben’ (I)
ve bireyin başkaları için varolan dünyada bir nesne olarak kendi benliğinin farkında olması
olarak ‘beni/bana’ (Me). ‘Ben’ nosyonu, hem biyolojik hem toplumsal içerik taşır ve
organik dürtüler ile toplumsal deneyimin bir sentezidir. Bu yüzden ‘ben’, ‘beni/bana’dan
kolayca ayrılamaz. Benlik, kendisi ve toplumun diğer benlikleriyle etkileşime girdiğinde
vardır. Birey başkalarının kendisine karşı tutumlarını takınmakla kalmaz aynı zamanda,
tüm toplumsal süreci, bireysel deneyimle bütünleştirmeye çalışır. Benlik bu genelleşmiş
öteki tarafından bir birlik hâlinde örgütlenmiştir (Swingewood, 1998: 313).
Mead, eylem, aktör, zihin, benlik, kendilik kavramları etrafında esasen bir kültürel
fikrin, kültürel okumanın ipuçlarını vermektedir. Kültürel kuramın en önemli tartışma
alanlarına dâhil olan söz konusu kavramlar başlı başına kültürel hadiselerin okunmasına
imkân tanımaktadır.

Herbert Blumer (1900-1986)
Sembolik etkileşimcilik terimini kullanarak bu yaklaşımın gerçek kurucu ismi olan
Blumer, Chicago Üniversitesi’nde G. Herbert Mead’le birlikte çalışmış ve onun derslerini
sürdürmüştür. Amerika’da sosyolojisinin kurumsallaşmasına önemli katkılar yapmış ve
sembolik etkileşimciliğin yaygınlaşmasına çaba göstermiştir. Symbolic Interactionism
(1969) adlı kitabıyla bu çabasını bir yayınla taçlandırmıştır.
Blumer, sosyolojinin grup yaşamına yönelmesi gerektiğine inanır. Sosyoloji
fenomenlere, soyut kuramlara, büyük anlatılara değil bunların tersine, yaşanan haliyle
toplumsal deneyimin zengin çeşitliliğin yönelmelidir. Sosyolog gündelik deneyimden
hareket ederek kavramlar inşa etmeli, doğrudan ampirik verilere dayalı kuramlar üretmeli
ve bu tür kuramların geçerliliğini sürekli kanıtlara geri dönerek sınamalıdır. Böylesi bir
düşünceye sahip olan Blumer kitle iletişim araçları, moda, kolektif davranışlar, işçi-işveren
ilişkileri, ırklar arasındaki ilişkiler ve yaşam öyküsü araştırmaları ilgi duymaktadır
(Marshall, 1999: 78).
Blumer, sembolik etkileşimciliği üç önermeye dayandırır: 1) İnsanlar şeylere karşı
şeylerin kendilerine ifade ettiği anlamlara göre tavır alırlar; 2) Bu anlamlar, birinin
muhataplarıyla olan etkileşiminden çıkarsanır; 3) Bu anlamlar yorumsal bir süreçte
değişime uğrar. Bir nesnenin kendinde kişiye anlam ifade eden bir özellik yoktur. Bütün
nesneler direkt olarak değil, onlara yüklenen anlamlarla karşılanır. Bu anlamlar
diğerleriyle, özellikle de önemsenmiş diğerleriyle etkileşimden elde edilmiştir. Blumer’e
göre aktör, içinde bulunduğu durumun ve eylemin ışığında, anlamları seçer, kontrol eder,
askıya alır, yeniden gruplandırır ve dönüştürür. Dolayısıyla, yorum, sadece yerleşik
anlamların otomatik bir uygulaması olarak değil, fakat, içinde anlamların ve gözden
geçirmenin, eylemin yönlendirilmesi ve şekillendirilmesine yarayan araçlar olarak
kullanıldığı bir biçimlendirme süreci olarak görülmelidir (Poloma, 1993: 225).
İnsanlar birer aktördür; insan kendini-belirtme (self-indication) aracılığıyla
nesneleri bir araya getiren, bilinçli ve reflektif bir aktördür. Kendini-belirtme, bireyin
şeylere dikkat ettiği, değerlendirdiği, onlara anlam verdiği ve bu anlama dayanarak
eylemde bulunduğu, hareketli ve iletişimsel bir süreçtir. Süreç toplumsal bir bağlamda
oluşur. İnsanın eylemi ise yorum ve anlamla sarılıp sarmalanmıştır. Birlikte eyleme katılan
insanlar, toplumsal yapıyı oluşturur. Aile, firma yahut okul gibi kurumlar, sadece birlikte
eylemde bulunan bir birlikteliktir. İşte toplum incelemesi, birlikte eylemin incelenmesi
demektir. Toplum, kişilerarası sembolik etkileşimin bir sonucudur ve sosyologların uğraşı
alanı da bu olmalıdır. Blumer için sembolik etkileşimci yaklaşımın özelliği, insanoğlunun
birbirlerinin eylemlerine yalnız uyaran-tepki şeklinde bir tepki gösterme değil, diğerlerinin
eylemlerini yorumlama ya da tanımlamaları biçimindedir. Bir kişinin tepkisi, diğerinin
eylemine doğrudan bir yanıt değil, o eyleme yüklediği anlama dayalı bir yanıttır(Poloma,
1993: 226-228).
Blumer, eylem ve anlam kavramlarını toplumsal ilişkilerin ve etkileşimlerin
merkezine yerleştirmekle, kültürün ana kaynaklarından ikisini gündeme getirmiş

olmaktadır. Kültür, eylem ve anlam ile var olur çünkü. Her kültürün ortaya koyduğu
eylemler ve o eylemlere yüklenen anlamlar, ancak o kültür içindeki kodlarla, algılarla
anlaşılabilir. Kültürlerin yorumlanması bakımından sözü edilen kavramlar temel teşkil
eder.

FENOMENOLOJİ VE KÜLTÜR
Fenomenoloji, Alman filozof Edmund Husserl tarafından geliştirilen bir felsefi
yaklaşımdır. Heidegger ve Merleau-Ponty bu alanda önde gelen kişilerdir. Husserl ve
Mead’in fikirlerinden etkilenen Alfred Schutz tarafından ‘yorumcu sosyoloji’ye
dönüştürülen fenomenoloji, fenomen kavramını merkeze alır. Kavram iki anlama gelir. Bir
algı nesnesi, gördüğümüz, duyularımızla hissettiğimiz veya algıladığımız bir şeydir. Ayrıca
fenomen sıra dışı bir şeydir, henüz açıklayamadığımız veya anlayamadığımız normal dışı
bir şeydir; örneğin manevi bir güç, bir duyalar-üstü algıdır. İlk tanım, dış dünyanın
gerçekte varolduğu ve bu dünyanın duyularımızla, özellikle gözlerimizle algılanabilen
kendine ait bir gerçekliğe sahip olduğu varsayımı üzerine kurulu bilimsel, gündelik bir
tanımdır. İkincisi ‘yorumcu’ bir tanımdır; kendine has bağımsız bir gerçekliğe sahip
olmayan fizik dünyayı duyularımız aracılığıyla anlar ve onu kendi yorumlarımıza göre
yeniden yaratırız. Buna göre fizik dünya göreli bir dünyadır. İnsanlar fizik dünyadaki
nesnelere isimler verir, onları etiketler ve böylece anlamlarını belirler (Slattery, 2007: 231).
Fenomenoloji, insanın bilinç formlarıyla dini, estetik, ahlaki ve duyusal deneyimini
araştıran bir yaklaşımıdır. Husserl, insanların deneyimlerini kökenlerinden ve
gelişimlerinden ayrı, bilimlere dayanan nedensel açıklamalardan bağımsız olarak olduğu
şekliyle, doğrudan ve dolayımsız bir şekilde tanımlamak ister (Cevizci, 2002: 409).
Husserl, göründüğü biçimiyle dünyayı anlamanın/algılamanın önemli bir felsefi uğraş
olduğunu belirler. Çünkü hayat biraz da görünüşlere dayanır; fakat görünüşler kendilerini
gözlemleyen bir özneye bağlıdır yani bilinçli bir varlıkla irtibatlıdır. Dolayısıyla bilinç
felsefe açısından önemli bir tartışma başlığıdır. Felsefenin temel amacı, bilincin özne ile
ilişkisini kurcalamak, öznenin bakışını yorumlamaktır (Cevizci, 2002: 410). İnsan,
kavrayan, anlamlandıran, yorumlayan bir öznedir. Fenomenoloji insanın özne oluşunu öne
çıkarır.
Sosyal dünya bakımından durum biraz daha karmaşıktır. Fizik dünyadaki şeyler
kendileri olarak vardır çoğunlukla; yani dağ, ırmak, köprü insanların nitelendirmelerine
çok fazla gerek duymadan fiziksel olarak var olurlar. Ancak sosyal dünyadaki olgular
tamamen insanların algılarına, onların yorumları ve yükledikleri anlamlar bağlıdır. Belli bir
eylemin suç, belli bir durumun aşk olarak adlandırılması gibi. Toplum da pozitivist
sosyolojinin söylediğinin aksine, orada bir yerde duran değil, aksine, gündelik yaşantılar
sırasında rutinler, etkileşimler ve ortak kabuller aracılığıyla yaratılan ve yeniden-yaratılan
bir şeydir. Bu yorumlama ve etkileşimin anahtarı dildir. Bu yüzden fenomenoloji, insan
bilincinin ve insanların içinde yaşadıkları dünyayı yorumlama biçimlerinin araştırılmasıdır
(Slattery, 2007: 232).

1960’lardan sonra ana akım sosyolojiyi eleştirerek kendi sosyolojik yaklaşımını
ortaya koyan fenomenolojik sosyoloji, insan ve toplum anlayışı ile araştırma yöntemi
bağlamında itirazlarını yükseltmiştir. Buna göre, pozitivist sosyoloji, toplumu tıpkı doğa
dünyası gibi ele almakta ve bireyin üzerinde, onun dışında kendine ait bir gerçekliğe sahip
olduğunu, bireyin böylece büyük ölçüde dış güçler tarafından kukla gibi yönetildiğini iddia
etmektedir. Doğa bilimlerin yaklaşımlarının sosyal dünyayı anlamak için anahtar
olabileceğini belirtir. Oysa fenomenolojiye göre insan kendi sosyal dünyasını inşa
edebilecek ve kontrolü altına alabilecek güçte, bilinçli, özgür, bağımsız ve rasyonel bir
varlıktır. İnsanın eylemleri dışarıdan belirlenmiş veya programlanmış değildir, aksine
amaçlı ve güdülenmiştir. İnsan kukla değildir(Slattery, 2007: 236).
Sosyolog, sosyal dünyayı, bu dünyanın kültürünü, tipleştirmelerini, algılarını
tanımak için bu dünyaya katılmalıdır. Bu dünyaya katılarak kendi yorumlarını
gerçekleştirmelidir
(Slattery,
2007:
236).Fenomenoloji,
mikro
meseleleri
sorunsallaştırması, büyük boy kuramlardan uzak durması, öznel yorumlara dayanması,
yorumlardan bir yorum olması dolayısıyla genellemelere imkân vermemesi bakımından
eleştirilmiştir. Ancak fenomenolojik yaklaşım sosyolojik araştırmaya özgün katkılarda
bulunmuştur. Nitel araştırmaya, sezgi ve öznel faktörlere vurgu yapmış ve böylece modern
sosyolojide etkili olmuştur. Hali hazırda etkisi devam etmektedir.

Alfred Schutz (1899-1959)
Avusturya asıllı Schutz, Viyana Üniversitesi’nde hukuk ve sosyoloji eğitimini
aldıktan sonra bankacılık alanında çalıştı. Çalışmalarının bir kısmını ikinci dünya
savaşından sonra göç ettiği Amerika’da sürdürdü. E. Husserl’in ve M. Weber’in
düşüncelerinden etkilenerek fenomenolojik sosyolojiyi geliştirmeye girişti ve Peter Berger,
Thomas Luckman, Harold Garfinkel gibi sosyologlar üzerinde etkili oldu.
Fenomenoloji düşüncesinin sosyolojik çerçevesini çizen ve bu düşünceyi sosyoloji
ile buluşturan Schutz, temel eseri olan Toplumsal Dünyanın Fenomenolojisi’nde
“fenomenolojik sosyolojinin temel ilkelerini ortaya koyar ve gündelik yaşamımızda sürekli
iç içe olduğumuz nesneleri ve onlara dair bilgilerimizi, farklılaşmamış temel bir deneyim
akımında nasıl kurduğumuzu anlatır. Bilincin temel eylemi birinci dereceden
tipleştirmedir: deneyim akımındaki tipik ve sürekli unsurları bir araya getirir şeylerin ve
insanların tipik modellerini inşa eder ve ortak bir toplumsal dünya kurar. Sosyoloğun işi ise
ikinci dereceden tipleştirmeler (aktörlerin kendi etkinliklerini açıkladığı -birinci derecedenkuramlara dayalı bir akılcı toplumsal dünya modeli) kurmaktır. Schutz’a göre sosyolojinin
işlevi, insanların gerçek dünyada nasıl davranabileceklerini keşfetmek için
yararlanabilecekleri bir akılcı kuklalar dünyası yaratmaktır” (Marshall, 1999: 241).
Schutz, insan failinin anlam katan eylemlerini merkeze alır, yaşam dünyasının
deneyim ve eylem akışında var olduğunu belirler. Ona göre “gündelik dünya
öznelerarasıdır: Dünya özel değildir, başkalarıyla paylaşılır. Varlıklarıyla hepimizin
gelişmesini etkileyen ve birbiriyle etkileşim hâlinde olan çok sayıda aktör bulunmaktadır.
Toplumsal gerçeklik de toplumsal dünya içindeki tüm nesnelerle olayların toplamıdır.

Ancak bu dünyanın çeşitli iletişim içimlerini gerektiren toplumsal ilişkiler etrafında
kurulan bir yapısı vardır; yani atomistik bir dünya değildir. Bir aktör, eylemin içeriğini
yorumlamayı öğrenerek başkalarının eylemlerini anlamak zorundadır. Bunu yapmak da
bireyin toplumsal dünyayı ideal tipler ya da tipleştirmeler gibi anlamlı dizilişlere göre
yapılandırmasını sağlayan bir ortak bilgi ve anlama birikimini gerektirir (Swingewood,
1998: 316). Toplumsal dünya, kesinlikle bir özneler arası dünyadır; bunu sağlayan kültür
özellikleri ise dil, semboller ve anlamlardır. Toplumsal dünya bir kültür dünyasıdır, çünkü
bu dünya bir anlamalar evrenidir, yorumlanacak bir anlam çerçevesi, gelenek ve
alışkanlıkları var eden bir tarihselliktir. İnsan bu kültür dünyasında kendi bilincini
keşfeder, başka insanlarla iletişim kurar ve burada yorumu gerçekleştirir. Dolayısıyla bilinç
ve eylem, toplumsal yapı ve kurumlarla ilişkileri içerisinde anlamlı hâle gelir
(Swingewood, 1998: 316).
Toplumun ve kültür dünyasının önemini belirleyen Schutz, “bireylerin davranışlarının toplumsal bağlama oturtulmadan anlaşılamayacağını ifade eder… Bireyler tecrübelerini kendilerine göre kavramlaştırmazlar ve düşüncelerini, duygularını farklı durumlara karşı
verdikleri reaksiyonlarını toplumsal sistemle ilişkili bir şekilde ortaya koyarlar. Tecrübeler
biriktikçe kollektif formlara aktarılır. Diğer taraftan sembolik sistemler toplumsal yapıyı,
düşünceleri, davranışları etkileyen kodları da içerisinde barındırır” (Doğan, 2011: 99).
Bunu sağlayan temel kurum kültürdür. İnsanlar tarafından oluşturulan kültür dünyası, tüm
kültürel araçları, simgeleri, dil sistemlerini, sanat eserlerini, toplumsal kurumları ihtiva
eder. Kültürel dünya dışsaldır ve zorlayıcıdır; bireyden önce var olmuş ve düzenlenmiş bir
dünyadır (Ritzer, 2013: 443).
İnsanlara ait dünyalar vardır. Ancak gündelik dünya insanın dışında ve ötesinde
değil yanındadır: sosyal dünya insanın dünyası, ilişkileri, eylemleri ve anlayışlarıdır.
Sosyal dünyayı sosyal dünya yapan özellikler bunlardır. Bununla birlikte sosyal dünya tek
ve ortak bir gerçeklik değildir, aksine ‘çoğul gerçeklikler’ olarak adlandırılan durumdur.
Bireyleri bir birine bağlayan ve sosyal düzenin temelini oluşturan ortak bir kültüre dayanır.
Toplusal gruplar, çocuklar, kadınlar, çiftçiler ve yaşlılar dünyayı farklı biçimlerde
algılasalar ve farklı gerçeklikler, hayat tarzları, alt kültürler içinde yaşasalar bile, sosyal
hayatta onları bir topluluk, ulus veya tür olarak birbirine bağlayan ortak algılar ve ortak
kültürel özelliklerdir. Herkes kendi dünyasında yaşar ancak bu dünyayı diğer insanlarla her
gün paylaşır; bilinç ve empati yoluyla dünyayı başkalarının gözüyle benzer şekilde
algılayabilir. Bu özneler-arasılıktır (Slattery, 2007: 235).
Kültür sosyolojisi bakımından kayda değer temalar olan bilinç, aktör, eylem, yaşam
dünyası, kültür dünyası, tipleştirme, öznelerarasılık, anlamlar, semboller gibi hususları
kuramsal çalışmasında değerlendiren Schutz, yaşam-dünyasını araştırmalarının merkezine
yerleştirir. Bir gündelik hayat sosyolojisi örneği geliştirerek, sosyolojinin kültür dünyasına
yönelmesini ima eder. Yaşantı-dünyası yahut gündelik hayat esasen kültür dünyasıdır. Bu
yüzden fenomenolojinin ilgi odağında gündelik hayatın bulunması gerektiğine inanan
Schutz, yoğun bir şekilde sosyal dünya yani yaşam-dünyasını irdeler.

DRAMATURJİK YAKLAŞIM VE KÜLTÜR
Dramaturjik yaklaşım, tüm dünyanın bir sahne, insanların da bu sahnede yer alan
oyuncular olduğu fikrine dayanmaktadır. Bu görüşün yeni olmadığı, Shakespeare’e
Machiaevelli’ye kadar geri gittiği bilinmektedir. “Fakat modern sosyolojide, bu fikri en
eksiksiz biçimde geliştiren kişi, etkileşimin mikro düzeni üzerine çalışmalarıyla insanların
izlenim yaratma yollarına ışık tutan Goffman olmuştur” (Marshall, 1999: 163).
Dramaturjik yaklaşım, toplumsal benlik sahibi olan bireylerin gündelik hayat
sahnesinde benliklerini, kendiliklerini, konumlarını rollerine bağlı olarak sunduklarını
düşünmektedir. Gündelik hayatta bireyler, tiyatro sahnesinde rol sergileyen oyuncular gibi
etkileşim ve ilişki kurmaktadır. Örneğin, bir kişi ailede eş yahut baba/anne rollerine sahip
birisi iken dışarıda arkadaş rolüne sahiptir. Kişi farklı zamanlarda ve mekânlarda farklı
rollere göre etkileşim içine girmektedir. Bu anlamda dramaturjide benlik, o an oynanan
sahnenin dramatik etkisiyle oluşan histir (Ritzer-Stepnisky, 2013: 120).

Erving Goffman (1922-1982)
Sosyolojide dramaturjik yaklaşımın ortaya çıkmasında etkili olan Goffman, kültür
ile oyun, toplum ile sahne arasında kurduğu ilişki ile kültürel kuramda yer almaktadır.
Mikro sosyolojik bir perspektife sahip olan Goffman, toplumsal eylem, sembol, ritüel,
gündelik hayat, sahne, damga, rol, performans gibi temel kavramların açıklaması ile bir
bakış geliştirmiştir. Kültürel araştırmaların örnek olaylara ve saha çalışmalarına
dayandırmıştır. Çalışmaları antropoloji, sosyoloji, kültürel çalışmalar, etnoloji, psikoloji
farklı sosyal bilimlerde yankı bulmuştur. Özgün ve sarsıcı bir sosyolog kimliğine sahip
Goffman, modern sosyolojiye katkı sunmuş önemli bir isimdir.
Goffman, Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (2009) adlı eserinde, toplumsal
eylemin karmaşık doğasını oyun ve sahne metaforlarına dayalı bir şekilde ele almaktadır.
Toplumsal hayatı sahnelenen bir dramaya benzeterek, bireylerin kendilerini ve eylemlerini
başkalarına sunduğunu anlatır. Bireyler kendi rollerini oynayan aktörlerdir; sahne önünde
ve sahne arkasında bunu gerçekleştirirler. Aktörler yüz yüze ilişkiler ortamında değişik
performanslar sunarlar. Bütün kişiler, roller, kurumlar, sahneler, vitrinler, işaretler,
simgeler, törenler, takımlar, statüler bir yaşam çerçevesi oluşturur. Toplumsal eylem bu
çerçevede gerçekleşir. Buradaki karşılaşma, etkileşim ve yüz yüze olma durumu
önceliklidir, roller ve rutinler böylesi bir ortamda gerçekleşir (Goffman, 2009: 28).
Damga ve damgalama, Goffman’ın (2014) ayrıca önemle üzerinde durduğu
kavramlardır. Damga, fiziksel yahut toplumsal bir atıf veya bu yüzden toplumsal kimliği
elinden alacak veya tam kabul görmesini engelleyecek biçimde aktörün değerinin düşüren
bir işaret olarak tanımlanır. Bu anlamda Goffman, üç temel damga tipi belirler:
kötürümlük, cücelik, sağırlık gibi ‘fiziksel özürler’; kişilik zayıflığı, hüküm giyme, işsizlik
gibi geçmişe dönük damga; kişinin birlikte olduğu arkadaş çevresi, ait olduğu ırk veya
dinsel grupla ilişkili toplumsal damgalar. Benliğin sunumu araştırmasının bir parçası
olarak çalışılan damga/lanma, normal dışına yönelir. Normal insanların kendilerini

sunmalarının dışında çinkinler, akıl hastaları, alkolikler, suçlular, sakatlar ve ayrımcılık
kurbanları gibi normal dışı olanların, bozulmuş kimliklere sahip olanların yahut normal
hayatın dışına itilmişlerin kullandıkları stratejiler bu araştırmanın hedefidir. Bu
dışlanmışlar grubu, böylesine yoğun bir reddedilme ve aşağılanma karşısında kendilerine
saygılarını ve kendi onurlarını nasıl sürdürmektedir? Bu anlanma hangi stratejileri öne
sürmektedirler. Çoğu damgalı kişilerin yaptığı eylemler ve stratejiler arasında gizlenme,
estetik cerrahi, saklama, kaçma, kurtulma, yalnızlaşma dikkat çekmektedir. Bazıları ise
mücadele yöntemini seçerek toplumda normal kalmaya çalışmaktadır. Ancak bütün
damgalanmış kişilerin toplumda çok sancılı bir sosyalleşmeden geçtikleri görülmektedir.
Bu da onları gergin, parçalı, uyumsuz kılmaktadır (Slattery, 2007: 189-190).
Goffman, bireylerin rollerini sergilemelerine performans demektedir. Performans,
bireyin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli bulunduğu bir süre boyunca
gerçekleştirdiği faaliyetlerdir (Goffman, 2009: 33). Performans, en az iki benlik sahibi
bireye ve dolayısıyla etkileşime bağlıdır. Rutin ise performans anında gerçekleştirilen
eylem kalıbıdır. Rutin sayesinde bilindik bir rolün nasıl icra edileceği tahmin edilebilir.
Ayrıca bu durum özellikle toplumsal etkileşimin bir toplumsal düzen üretmesinin en
önemli yollarından birisidir. Önemli olan role inanmaktır. Aynı şeyi izleyiciler yani
toplumsal bireylerden de beklemektedir. Her zaman roller başarılı bir şekilde
oynanamayabilir, yani performanslar istenildiği gibi ortaya konulmayabilir. Utanç, korku,
suçluluk gibi haller performansların yanlış sunulmasına neden olabilir (Goffman, 2009:
65).
Kişilerin rollerini sergileyen birer aktör, toplumsal hayatın bir sahne olarak
değerlendirildiği, temelde eylem ve iletişimin olduğu bir kültürel okuma tarzı geliştiren
Goffman, kimi itirazlar olsa da kültürel araştırmalara önemli bir açılım getirmektedir. O,
insanların etkileşimler içinde kültürü nasıl kullandığını dönük bir araştırma gerçekleştirir
ve kültürün temel kaynak olduğunu belirler. Bunun yanında eylem, anlam ve benlik
arasındaki bağlara odaklanır; böylece kimlik araştırmalarına önemli bir katkı verir.
Semiyotik faaliyet kavrayışı, toplumsal etkileşim için temeldir. Goffman, anlamların
sürekli değiş tokuş edildiği bir dünyada yaşadığımızı söyler. Bu bir anlamda toplumsal
yaşamın oldukça iyi bir kültürel modelidir. Toplumsal yaşamın kurumlardaki ve yüz yüze
karşılaşmalardaki ritüel görünümleri üzerine odaklanır (Smith, 2005: 92). Kültürün temele
yerleştirildiği çalışmaları, çağdaş kültür araştırmalarında bir imkân sunmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Sembolik etkileşimciliğin kültür tartışmalarındaki yeri hayli önemlidir.


Fenomenolojik yaklaşımın kültüre yaklaşımlarını belirleyen hususlar fenomen
kavramı etrafında gelişmektedir.

almaktadır.

Herbert Blumer’in tartıştığı kültür meseleleri arasında anlam, aktör, eylem yer


Erving Goffman’ın kültür tartışmasına dâhil olma durumu daha çok damga,
oyun, sahne kavramları etrafında oluşmaktadır.

Bölüm Soruları
1)
Sembolik etkileşimcilik kuramının dayandığı temel alanlar nelerdir? Maddeler
hâlinde sıralayınız.
2)

“Damga” nedir? Kültürel ilişkilere yansıması nasıl olmaktadır?

3)

Mead’in “kendilik” kavramını “ben” ve “beni/bana” terimleriyle tartışınız.

4)

Fenomenolojik yaklaşım ve kültür ilişkisini kısaca tartışınız.

5)
“Eylem” Mead’in yaklaşımında en temel öğedir ve Mead’e göre eylemde dört
aşama vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?
a)

Bölme

b)

Algı,

c)

Manipülasyon

d)

Tamamlama

e)

Dürtü

6)
“Fizik dünyadaki şeyler kendileri olarak vardır çoğunlukla; yani dağ, ırmak,
köprü insanların nitelendirmelerine çok fazla gerek duymadan fiziksel olarak var olurlar.
Ancak sosyal dünyadaki olgular tamamen insanların algılarına, onların yorumları ve
yükledikleri anlamlar bağlıdır” düşüncesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine işaret
etmektedir?
a)

Yapısal-İşlevselcilik

b)

Mantıksal Pozitivizm

c)

Fenomenoloji

d)

Tarihsel-Tikelci Yaklaşım

e)

Evrimci Yaklaşım

7)
Tüm dünyanın bir sahne, insanların da bu sahnede yer alan oyuncular olduğu
fikrine dayanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sembolik Etkileşimcilik

b)

Fenomenoloji

c)

Etnometodoloji

d)

Dramaturji

e)

Yapısal İşlevselcilik

8)
Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu adlı eseriyle, toplumsal eylemin karmaşık
doğasını oyun ve sahne metaforlarına dayalı bir şekilde ele alan düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Georg Herbert Mead

b)

Herbert Blumer

c)

Alfred Schutz

d)

Peter L. Berger

e)

Erving Goffman

Cevaplar: 5)a, 6)c, 7)d, 8)e

10. KÜLTÜR YAKLAŞIMLARI IV

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Göstergebilim yaklaşımının kültür tartışmaları.
2. Etnometodoloji yaklaşımın kültüre bakış açısını belirleyen hususlar.
3. Postmodern teorinin kültür kültür tartışmalarındaki yeri.
4. Roland Barthes’in tartıştığı kültür meseleleri.
5. Michel Foucault ve Jean Baudrillard’ın kültür tartışmasına dâhil olma durumu.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Göstergebilim
göstermektedir?

yaklaşımının

kültür

tartışmaları

hangi

alanlarda

kendini

2. Etnometodoloji yaklaşımın kültüre bakış açısını belirleyen hususlar nelerdir?
3. Postmodern teorinin kültür kültür tartışmalarındaki yeri ve önemi nedir?
4. Roland Barthes’in tartıştığı kültür meseleleri nelerdir?
5. Michel Foucault ve Jean Baudrillard’ın kültür tartışmasına dâhil olma durumlarını
izah ediniz?

Anahtar Kavramlar


Göstergebilim



Etnometodoloji



Postmodernizm



Roland Barthes



Harold Garfinkel



Michel Foucault

GÖSTERGEBİLİM VE KÜLTÜR
Göstergebilim(Semiyoloji), kültür yaklaşımlarında öne çıkan önemli bir kuramsal
yönelimdir. Göstergeleri ve gösterge sistemlerini toplumsal ve kültürel bağlam içinde
incelemektedir. Göstergebilimsel bakımdan kültür, temel toplumsal kurumlardan biridir ve
özellik dil üzerinden etkisini göstermektedir. İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’ün
çalışmalarına dayanmaktadır. Bunun yanı sıra Roland Bartes, göstergebilim kuramında
önde gelen figürlerden biridir.
Göstergebilimin temel kavramı göstergedir. Gösterge, genel olarak kendi dışındaki
bir şeyi gösteren, kendisinden bağımsız bir gerçekliği yansıtan her türlü varlık, nesne, olay,
olgudur. Bir faaliyet, bir oluşum ya da anlamı onu anlayan birine gösteren, bir bağıntının
yerine duran şeydir. Daha özel olarak da, dilsel bir gösterenle gösterilenin birleşiminden
doğan birimdir. Dili bir göstergeler sistemi olarak düşündüğümüzde, anlamın temel biri
olan şey, im, işarettir (Cevizci, 2002: 457). Yani bir şeyi temsil etme, onun yerini tutma,
göstergenin temel vasfıdır.
Erkman’a göre (1987: 8-9) gösterge, bizi bir ölçümü (örneğin arabanın benzinini
ölçmek yahut ısıyı ölçmek) doğrudan doğruya yapmaktan kurtaran, bizim ölçme
eylemimizin yerine geçen bir araçtır. Bir göstergeyi doğru okuyabilmek için, nasıl
okunacağını öğrenmiş olmamız gerekir. Göstergenin işlevi, bize bir durum ya da olgu
hakkında dolaylı yoldan bilgi iletmektir. Doğrudan doğruya bir eylemi gerçekleştirmek
yerine gösterge kullanarak istediğimiz bilgiyi edinebiliriz; gösterge kullanarak ya da bir
aracı kullanarak. Bu aracı (gösterge) eylemin yerine geçer. Dolayısıyla gösterge, kendisi o
şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişim sağlayan her aracı olandır.
Gösteren ve gösterilenden oluşan gösterge, bütünsel bir yapıya işaret eder.
Gösterilenler toplumsal ve tarihsel süreçler çerçevesinde, toplum tarafından üretilmiş
kavramlardır. İnsan kavramları toplumdan edinir. Gösterenler ise insanın bu kavramları
dışa vurma biçimleridir. İnsanın kavramları dışa vurma biçimlerinin başında sözcükler
gelir. Sözcüklerin dışında jestler, mimikler, tavırlar, duruşlar, bakışlar, resimler, heykeller
vb. ise gösterenlerdir. Dolayısıyla gösterilenler soyut, gösterenler ise somuttur. Göstergeler
üç boyutlu nesnel bir aygıt, iki boyutlu bir resim, somut bir varlık, soyut bir imge, ışık, ses,
jest, yüz ifadesi, beden duruşu vb. olmasına karşın, bizzat kendisi değil, başka bir şeyin
yerini tutan şeklinde değerlendirilir. Bir kent planı, aydaki yansıma, harita, resim, hasta
röntgeni hep göstergelerdir (Sayın, 2014: 61).
Göstergebilim, iletişim amaçlı bütün aracıları, göstergeleri inceleyen, birbirleriyle
olan ilişkilerini araştıran, türlerini saptamaya çalışan bir bilimdir (Erkman, 1987: 11).
Göstergebilim, bir bilgi, temel birimi gösterge olan bir ilişkiler dizgesi olarak dünyayı
anlama biçimidir; yani göstergebilim gösterimin doğasını araştırmaktadır (Gottdiener,
2005: 15). Anlam kavramına özel önem veren göstergebilim, insan-doğa ve insan-insan
ilişkilerini anlamlayan bir bilimdir. Yani önceden oluşturulmuş anlamlamayla, anlamın
ortaya çıkarılma yollarıyla ilgilenmektedir. Göstergebilim, göstergelerin anlamını,

göstergeler arasındaki bağlantıları, göstergelerin oluşturduğu bütünleri inceler (Sayın,
2014: 51-52).
Göstergebilimin temel unsurları arasında anlam, anlatı/öykü, metin, yazar, okur,
izleyici, aktör gibi kavramlar yer alır. Her bir kavram birbiriyle ilintilidir. Toplumsal hayat
eylemler ve anlamlar üzerine kurulur. Hayat bir açıdan anlatılar toplamıdır. Göstergebilim
açısından her şey bir anlatı olabilir. Anlatının sakladığı yahut ortaya koyduğu anlamın
çözülmesi, insan ilişkilerinin anlaşılması bakımından önemlidir. Toplumsal hayatın
göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi de böylesi bir anlamaya yol açar.
Gottdiener
(2005:
47),
göstergebilimin
toplumsal/sosyolojik
açılımı
gerçekleştirerek, bu yönteme ilişkin önemli saptamalar yapmaktadır. Ona göre toplumsal
göstergebilim, göstergebilim kuramı içinde gelişen yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım
kendi çözümleme nesnesini, iktidar-bilgi eklemlemesine bakarak, gösterge dizgeleriyle
göstergebilimsel süreç dışında kalan siyasa ve ekonomi arasındaki eklemleme olarak görür.
Bu yaklaşımın temel savları ise şunlardır: göstergelerin toplumsal bağlam ve gündelik
yaşam bağlamı içinde anlaşılması; anlam çok eklemlenmiş, kodlanmış boyutlara sahiptir;
göstergeler sadece simgesel anlatımlar değil, toplumsal süreçleri kolaylaştıran araçlar
olarak görülen anlatımsal simgelerdir. Göstergeler gerçekte toplumsal etkileşim ortamını
kuran gösterge taşıyıcılarıdır.

Ferdinand de Saussure (1857-1913)
İsviçreli dilbilimci Saussure, göstergebilimin öncüsüdür ve kavramı ilk ifade eden
kişidir. Genel Dilbilim Dersleri (1985) kitabında dil, gösterge, gösteren, gösterilen
arasındaki ilişkileri inceleyen Saussure, göstergebilimin ‘toplumsal yaşamın ortasında
göstergelerin yaşamını inceleyen bir bilim’ olduğunu söyler (Uçan, 2006: 35). Gösterge,
gösteren (yazılı işaretler, ses, maddi nesneler) ile gösterilen (kavram) birleşimidir.
“Gösteren ve gösterilen, tıpkı bir kâğıdın iki yüzü gibi sıkı sıkıya bağlıdırlar. Saussure,
göstergelerin uzlaşımsal doğasına vurgu yapmıştır. Gösterge ile göndergesi arasında hiçbir
zorunlu ilişki yoktur, bu ilişki daha çok toplumsal bir uzlaşmayla var edilir. Örneğin
elimize ‘nergis’, çiçeğe de ‘el’ diyebilirdik ve böyle bir durumda dünyada hiçbir şey
eskisinden farklı olmazdı… Belirli bir göstergenin anlamı, sistem içindeki diğer
göstergelerle ilişkisi çerçevesinde tanımlanmaktadır. Örneğin ‘yukarı’nın anlamını
‘aşağı’nın anlamıyla ilişkisi içinde anlar ve birini diğeri olmadan tasavvur edemeyiz”
(Marshall, 1999: 282).
Saussure için dil bir göstergeler sistemidir. Önemli olan dilin işlevleridir. Dil
göstergesi bir işitim imgesinden ve bir kavramdan oluşur. İşitim imgesi dilin gösteren
düzeyi; kavram imgesi ise dilin gösterilen düzeyidir. Bu anlamda dilbilimsel bir araştırma,
dilin gösteren düzeyinde olduğu gibi gösterilen düzeyinde de olabilir. Dilin nasıl
inceleneceği konusunda Saussure bir yöntem önerir. Dil mutlaka eşzamanlı bir yöntemle
incelenmelidir. Bir toplumdaki dil olgusu, o toplumun yaşadığı zamanda konuştuğu dil ile
bağlantılı bir şekilde incelenmelidir (Uçan, 2013: 15). Böylece dili temel iletişim aracı
olarak öngören Saussure, onun işleyişini toplumsal süreçler içinde incelemek gerektiğini

ifade etmektedir. Böylece kültür çalışmalarında dilin önemine ilişkin önemli bir vurgu
yapmaktadır.
Saussure’e göre gösterge, gösteren ve gösterilen çift yüzlü birliğidir. Bu birlik
kültürden etkilenir. Yani ‘sandalye’ sözcüğü gibi belirli bir gösterenin belirli bir
gösterilene, özel bir kullanıcı topluluğunun sandalyenin ne anlama geldiğini ‘anladığı’ şeye
yüklenmesi kültürel bir buyrukla gerçekleşir. Genel birleştirme kuralları ve kullanım
protokolleriyle birlikte, anlamlar ve onların sözcüklerin oluşturduğu dizge dil olarak
bilinir. Bu nedenle dil, sözcükleri ve onların anlamını dizgeleştiren bir yapıdır (Gottdiener,
2005: 17). Dil açıkça bir kültür olgusudur ve göstergebilim kültürel denklem üzerinden
yürümektedir. Saussure, açıkça göstergebilimi toplumsal bağlam içinde açıklamaktan
yanadır. Ona göre göstergenin toplumsal yani iletişimsel yanı önemlidir. Bundan dolayı
göstergebilimi en kapsamlı toplumbilim olarak tasarlamış ve dilbilimi göstergebilimin bir
dalı olarak yorumlamıştır (Erkman, 1987: 28).
Kültür araştırmalarında Saussure’ün dil, göstege, anlam tartışmaları esas
alınmaktadır. Göstergebilim kültür sosyolojisinin metodolojik yönelimlerinde önemsenen
bir yaklaşımındır. Bunda Saussure’ün katkısı çok büyüktür.

Roland Barthes (1915-1980)
Fransız edebiyat eleştirmeni Barthes, göstergebilim tartışmalarında dikkat çeken bir
figürdür ve göstergebilimsel kültür kuramı içinde yer almaktadır. Disiplinlerarası bir
yaklaşıma sahip olan Bartes’in çalışmaları sosyolojik bakış açısından da önemlidir.
Göstergebilim araştırmalarında dil, konuşma, gösteren, gösterilen, sözdizimi, sistem, anlam
ve ima gibi temel kavramları tanımlayıp yeni içeriklerle geliştiren Barthes, kültürün bir
şifre olarak içerikleri sistematik bir şekilde içerdiğini düşünmektedir. Bu anlamda kültür,
masum olmayıp bir göstergedir ve farklı şekillerde okunmayı gerektirir. Edebiyat, kültür,
kent gibi temel alanların yanı sıra araba, yemek, güreş, moda, fotoğraf, kıyafet gibi
gündelik hayat formları üzerine çok fazla yazan böylece üretken ve etkili bir araştırma
grafiği gösteren Barthes “semiyolojiyi insan eylemleri ve amaçlarının bir gösterme
sürecinin gerçekleşmesini sağlayan temeldeki bir kurallar ve farklılıklar sistemiyle ilişkisi
çerçevesinde bilimsel olarak incelenmesi şeklinde tanımlamıştır. Kültür fenomenlerin
gösterilmesinden ibarettir” (Swingewood, 1998: 326).
Barthes, Çağdaş Söylenler (Mythologies) adlı kitabında (1998) güncel kültür
sorunlarını (oyun, deterjan, otomobil, güreş, yemek, şarap, fotoğraf, edebiyat gibi)
ideolojik içerikleri ile birlikte incelemektedir. “Yemeğin her parçası bir göstergedir ve
göstergelerin birleşimini yönlendiren, toplumsal bakımdan uzlaşılmış kurallar vardır.
Sözgelimi, bazı kültürlerde insanlar tatlı ile ekşi şeyleri bir arada yemezler. Barthes
gösterge kavramını, modern mitler diye yorumladığı şeyleri analiz edecek biçimde
geliştirmiştir. Tamamlanmış bir gösterge başka bir şeyin göstereni hâline geldiğinde bir mit
ortaya çıkmaktadır. Bir kartal resmi bir düzeyde kartalın resmiyken (basit bir gösterge)
başka bir düzeyde Amerikan ulusunun kararlılık ve dayanıklılığını temsil edebilir. Benzer
biçimde farklı yemek biçimleri yalnızca beslenme dünyasının ötesine geçen bir anlam

taşıyabilirler: havyar ve hamburger, basit yemek seçenekleri olmanın çok ötesinde bir
anlam yüküne sahiptir. Bu tür bir analiz genellikle biçimseldir; gösterge sisteminin nasıl
işlediğini gösterir, fakat bu işleyişleri daha geniş toplumsal süreçlerle ilişkilendirmek
açısından başka sosyolojik fikirlere gerek olduğuna kuşku yoktur” (Marshall, 1999: 283).
Aynı yöntemi ve bakış açısını bir diğer temel kitabı olan Göstergebilimsel Serüven’de
(1997) de gösteren Barthes, şehircilik, mutfak kültürü, reklam, tıp, nesne gibi alanlarda
göstergebilimsel okumalar gerçekleştirmektedir.
İncelediği, ele aldığı hususların kültürel iklimini değerlendiren Barthes, o kültür
biçiminin etrafında oluşan ritüel, kural, toplanma, duygu, davranış, ideoloji, dünya
görüşünü ele almaktadır. Bunun mutlak surette sosyolojik bağlamlarla ifade edilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Göstergebilim ile sosyoloji arasında sıkı bir şekilde bağ
kurmaktadır. Kültürün ve kültür biçimlerinin belli bir toplumda anlamlı bir açıklamasının
yapılabileceğini düşünmekte ve böylece sosyolojik bağlamı merkeze almaktadır.

ETNOMETODOLOJİ VE KÜLTÜR
1950’lerden sonra sosyoloji alanında görülen yeni mikro yaklaşımlardan biri olan
etnometodoloji, Amerikalı sosyolog Harold Garfinkel tarafından geliştirilmiştir. Büyük
anlatılara, sistem kuramlarına, büyük teorilere karşı çıkan ve ilk ortaya çıktığı andan
itibaren dikkatleri üzerine çeken bu yaklaşım, “bir yandan fenomenoloji ve öbür yandan
Wittengsteincı felsefe ve dil felsefesi gibi değişik felsefi temellere dayanmaktadır.
Postyapısalcı ve postmodernist çalışmaların önemli bir kısmıyla birlikte
değerlendirildiğinde, felsefede ‘dilsel hamle’ diye bilinen akımın sosyolojideki
temsilcisidir. Etnometodologlara göre toplumsal yaşam ve onun içinde var olduğu
görünüşte istikrarlı fenomenlerle ilişkiler, dilin kullanılmasıyla sağlaman sürekli başarının
ürünüdür. Bu bizim birlikte yarattığımız ve aralıksız biçimde yeniden yarattığımız bir
durumdur. Aslında kendi isminin arkasındaki dayanak da budur: toplumsal düzeni
sağlayan ‘etno’ (halkın) ‘metod’ (yöntemler) ‘oloji’ (bilimi).” (Marshall, 1998: 217).
Etnometodolojinin amacı, “bireylerin gündelik yaşamlarında yerine getirdikleri
çeşitli işleri iyi şekilde sonuçlandırmak için başvurdukları yöntemleri ya da diğer bir
deyimle işlemleri çözümlemektir… Etnometodoloji için sorun, aktörlerin dünyalarını nasıl
ürettiklerini öğrenmek, onların hükümlerine hangi kuralların kaynaklık ettiğini ve
yönettiğini bilmektir” (Coulon, 2011: 248). Terim, insanların etraflarındaki dünyayı
anlamak için kullandıkları metotları içermektedir. Bu bakımdan etnometodoloji, “gündelik
hayatın, insanların gündelik işlerini sürdürmekte kullandıkları rutinler ve kuralların, dostlar
veya aile, iş arkadaşları veya müşteriler, yabancılar veya tanıdıklar olarak diğer insanlarla
alışverişleri ve ilişkilerinde kullandıkları normlar ve değerlerin araştırılmasıdır” (Slattery,
2007: 223). Hayatı süregiden bir pratik eylemler alanı olduğu fikrinden hareketle,
insanların rasyonel seçimler yaparak eylemlerini düzenlemesi, gündelik durumlarda
sağduyuya, prosedürlere ve genel geçer kaidelere bağlı kalarak davranmasını mercek altına
alan etnometodoloji, insanın nasıl davrandığını gözlemektedir (Ritzer-Stepnisky, 2013:
126).

İnsanlarıngündelik ilişkilerini ve etkileşim biçimlerini inceleyen etnometodoloji,
pratik gündelik hayat araştırmasıdır. Gündelik hayat sosyolojisi açısından önemli bir katkı
sunan bu yaklaşım, gündelik hayat içine sinmiş ince ayrıntıları, küçük belirtileri, detayları
dikkat çekici unsurlar olarak görür. Bu ayrıntılar ve detaylardan yola çıkarak toplumsal ve
kültürel analizler yapar. Suç, terörizm gibi olağandışı olaylar, etkinlikler ve oluşumlar,
savaş, devrim gibi büyük, etkili ve sarsıcı toplumsal vakalar sosyolojinin daha fazla
dikkatini çeker. Buna karşınetnometodoloji, hayatın olağan akışını yorumlamak ister;
gündelik gerçekliği, rutinleri, tekrarları merkeze alarak bir inceleme gerçekleştirir.
Toplumsal düzen, esasen gündelik rutinlerle örülmektedir; rutinlerin olmadığı bir hayatta
kaos, sürekli çatışma ve düzensizlik hâkim olacaktır. Bu ise vahşi bir hayatı getirecektir
(Slattery, 2007: 224).
Etnometodoloji, günlük hayatın özünü keşfetmeyi amaçlar. Gündelik gerçeklik ve
gündelik hayat temel bilgi hazinesidir. Gündelik hayat ise insanlar arasındaki etkileşimleri
ortaya çıkarır. İnsanların etkileşim kalıpları içinde birbirleri ile etkileşimde bulundukları,
her etkileşim durumunda ise anlaşılır roller geliştirdikleri düşünülür. Her duruma özgü
etkileşimler farkında olan bireylerin toplumsal gerçekliğin oluşturulması, sürdürülmesi ve
bu gerçekliğin görünümünün değiştirilmesinde kullandıkları yöntemler gözlemlenebilir
niteliktedir. Bu gözlem sosyolojik bilgi oluşumun da ilk aşamasıdır (Poloma, 1993: 256).
Buradan hareket edecek olan sosyolog yahut araştırmacı insanların kültürel dünyalarına
ilişkin temel verileri elde edebilir.
Gündelik hayatın özünü keşfetmek ve temel verileri elde etmek için ‘pratik
sosyolojik muhakeme’ önem arz eder. Gündelik hayattaki insanlar da birer sosyolog gibi
davranmaktadır. Onlar da ‘pratik sosyolog’dur. Toplumsal hayatı sürdürmek, sosyokültürel ortamın kurallarını, değerlerini, normlarını, inançlarını bilmeyi gerektirir.
Birey/üye bunları içselleştirmek durumundadır. Genel anlamda insanlar bu değerler
haritasını bilmekte ve ona göre davranmaktadır. Günlük pratikler tekrarlanmakta ve
rutinleşmektedir. Sosyolojik araştırma bu tekrarlar ve rutinlerden hareketle gündelik hayatı
çözümleyebilir.
Etnometodoloji ana akım sosyolojik yaklaşımlarına eleştirel bakar. Geleneksel ana
akım sosyolojiler, toplumsal dünyayı üyelerin bakış açısından görmeye veya onların
gerçekte nasıl davrandıklarını anlamaya çalışmaktan çok, kendi toplumsal hayat anlayışları
ve yorumlarını toplumsal dünyaya empoze etmeye çalışmaktadır. Bu yüzden yanlıdır ana
akım sosyolojiler. Oysa aktörler sadece toplumun kuralları ve düzenlemelerine tepki
vermekle kalmaz, aynı zamanda onları yaratır ve hatta gündelik hayatlarında ihlal eder
veya işletirler. İnsanlar toplum tarafından kontrol edilen veya koşullandırılan pasif aptallar
değildir, onlar gündelik yaratma ve yeniden yaratma sürecinin atkif katılımcılarıdır
(Slattery, 2007: 226).
Etnometodoloji gündelik hayat pratiklerini ve eylemlerini ele aldığı için çeşitli
eleştirilere de maruz kalmıştır. Büyük boy kuram ortaya koyamadığı ve günlük sıkıcı ve
bıktırıcı rutinlerle ilgilendiği ve sadece betimlemeler yapması ile eleştirilmektedir.
Toplumsal gerçekliği büyük oranda aktörlerin/üyelerin davranışlarından ve eylemlerinden

ibaret sayması, toplumsal yapının gücüne önem vermemesiyle eleştirilmektedir. Bu
eleştirilerin yanı sıra etnometodolojinin gündelik hayatı öne almaları, çağdaş sosyoloji
çalışmalarında dikkatlice takip edilmiştir. Aynı şekilde modern sosyolojik araştırmaların
pek çoğunda yankısı olduğu söylenmektedir (Slattery, 2007: 226). Yorumcu sosyolojik
geleneğe dâhil edilen etnometodoloji, toplumu anlamanın en iyi yolunun onu içerden,
öznel olarak kavramak ve katılımcıların bakış açısından değerlendirmek gerektiğini dile
getirir.
Etnometodoloji farklı alanlarda uygulama imkânı bulmuştur. Eğitim, sağlık, aile
gibi temel alanlarda çeşitli uygulama örnekleri ortaya koyabilmektedir. Bunun yanında
yeni kavramların ortaya çıkmasına da imkân tanımaktadır. Bir kısmını başka alanlarda alan
etnomedolojiye kendine ait bir terminoloji üretmiştir (Coulon, 2010). Üye, üye
kategorileri, bağlamsallık, dizinsellik, düşünümsellik gibi kavramsal tartışmalar
etnomedolojinin katkıları olarak görülebilir. Etnometodolojinin kültürel kuram içindeki
önemi çoğunlukla ele aldığı kimi kavramsal tartışmalar ve geliştirdiği araştırma tarzıdır.
Kültürel dünya üyelerinin/aktörlerin pratik eylemleriyle var olmaktadır. Her eylem bir
anlam ürettiği gibi bir bağlama da yaslanmaktadır. Bunun yanı sıra pratik bilgi ile bilimsel
bilgi arasında kurmak istediği bağ da çok önemlidir.

Harold Garfinkel (1917-2011)
Fenomenolojik yaklaşımı içinde özelde etnometodolojik yaklaşımı geliştiren
Garfinkel, Amerikan sosyolojisinde mikro-sosyolojik katman içinde yer alan etkili bir
sosyologdur. Çalışmalarında Alfred Schutz’dan yararlanmıştır. Aynı zamanda Parson ile
birlikte çalışma imkânı bulmuş ve onun sisteme teorisini doğrudan izlemiştir. Sistem
teorisine yaklaşımı ise eleştireldir ve Parsons’ın sistem analizini eksik bulmaktadır.
Garfinkel, “toplumsal düzenin sürdürülmesinde toplumsal eylemin ve zeki
aktörlerin merkeziliğini dikkate alan bir kuramdan yanadır. Pratik eyleme odaklanan
Amerikan pragmatist geleneğe yaslanan Garfinkel, sistem düzeyinde açıklamaya bağlı
olmayan bir toplumsal düzen açıklaması geliştirir. Bütünleşme kaynağı olarak görülen
değerlerin ve normların aktörü yargıladığını iddia eder. Daha önemlisi insan eyleminin
çeşitliliğini açıklayan tek bir soyut kuram fikrini reddeder ve bunun yerine, somut
bağlamlar ve ortamlara ilişkin yoğun ampirik incelemeleri önerir. Parsons’a karşılık,
Garfinkel, toplumsal düzenin belirli ortamlarda aktörlerin bir başarısı olarak ortaya
çıktığını iddia eder” (Smith, 2005: 98).
Garfinkel, açık bir şekilde sosyolojiyi sokağa taşır ve sokaktaki insanı araştırma
meselesi olarak kabul eder. İnsanın pratik eylemlerinin rasyonel açıklamasına varmak ister.
‘Pratik sosyolojik muhakeme’, etnometodolojinin rasyonel eylem ve gündelik hayat
araştırmasında önemli bir yönelimdir. Pratik sosyolojik muhakeme, gündelik hayatın
organize/düzenli ve ehliyetli pratiklerinin olumsal süregelen icrasını araştırmaktadır
(Garfinkel, 2014: 29). Böylece gündelik kavrayışlar, rutin işleyişler ortamında
üyelerin/aktörlerin gözlenmesi sağlanır.

POSTMODERNİZM VE KÜLTÜR
Postmodernizm, son yüzyılın en önemli düşünce hareketlerinden biridir. Hemen her
alanda kendini kabul ettiren postmodernizm sosyal bilimler alanında yeni bir görüş,
yaklaşım, kuram ve paradigma olarak büyük bir etki alanına sahiptir. İlkin Batı dünyasında
ve Batı bilim çevrelerinde; sanat, edebiyat, mimari, resim, felsefe, sosyoloji ve diğer
alanlarda yeni bir yorum, akım, durum ve yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. (Cevizci,
2002: 840). Postmodern ifadesi ise modernlik sonrası hayatı ve toplumu, modern
toplumdan sonraki dönemi, günümüzde ve gelecekteki yaşam biçimlerinin II. Dünya
Savaşı’ndan sonraki Batı toplumlarındakilerden tamamen farklı olduğunu anlatmak için
kullanılır (Slattery, 2007: 447).
Smith (2005: 289), postomdernizmin kavramsal karşılıklarını sınıflandırarak temel
tartışmalara dikkat çekmektedir. Ona göre postmodernizmin çeşitli boyutları vardır.
Bunlardan biri estetik boyuttur. Modernizmin estetik ve sanatsal kodlarını reddeden
sanatsal bir tarzdır. Postmodernite ise modernitenin ötesinde olduğu düşünülen bir
toplumsal gelişim aşamasını yani postmodern çağı ifade eder. Temel düşünce, kültür ve
kültürel tüketim, medya ve bilgi teknolojisi etrafında düzenlenmiş bir postendüstriyel
ekonomi yönünde kesin ve köklü bir kaymanın olduğudur. Postmodernleşme,
moderniteden postmoderniteye geçişi itekleyen bir toplumsal değişim sürecini anlatır.
Belirgin bir dönüşüm sürecini, farklılaşmayı, yeniden anlamlandırmayı ifade eden
postmodernizmin yaygın literatürde değinilen genel özellikleri bulunmaktadır. Buna göre
postmodern çağlarda, kültür ve kitle iletişim araçları toplumsal yaşamda öncesinden daha
güçlü ve önemli hâle gelmiştir. Ekonomik ve toplumsal yaşam, sanayi emeği aracılığıyla
malların üretiminden çok sembollerin ve yaşam tarzlarının tüketimi etrafında döner.
Gerçeklik ve onun temsili hakkındaki fikirler sorunlu gösterilir. İmge ve mekân, kültürel
üretimin düzenleyici ilkeleri olarak anlatı ve tarihin yerini almıştır. Parodi, pastiş, ironi ve
pop seçmeciliği gibi üslupla ilgili özellikler daha öne çıkmıştır. Tüketim temelli kent alanı
kırsal biçime hâkim olmuştur. Melezlik, katı sınırlar ve sınıflandırmaların yerini almaya
başlamıştır (Smith, 2005: 290).
Postmodernizm, modernizmin genel kabullerine ve çerçevesine eleştirel bakar hatta
bunlara saldırır. Postmodernizm, modernizmin insan, bilim, akıl, doğa vb. görüşlerini ters
yüz eder ve onun yerine yeni öneriler getirir. Aydınlanmacı zihniyete, aklın ve bilimsel
bilginin yüceltilip tek hakikat olarak sunulmasına, insanı makineleştiren teknolojik
aygıtlara, deneyciliğe, ilerlemeci anlayışa, özne anlayışınaeleştirel bakan Postmodernist
düşünürler, doğa bilimleri, insan bilimleri, toplum bilimleri, sanat ve edebiyat arasında,
kültür ile hayat arasında, kurmaca ile teori arasında, insan hayatının neredeyse bütün
alanlarında görüntü ile gerçeklik arasında katı sınırların çizilemeyeceğini ileri sürerler
(Rosenau, 1998: 26). Postmodern düşünürler, bir ilke olarak görecelik (relativizm)
anlayışını önerirler. Her şey görecelidir; bilgi, değer, ahlak zamana, mekâna, kişiye,
kültüre, yaşam tarzına göre değişebilmektedir. Çoğulcu bir anlayışı önerir. Sim (2006:
362), postmodernizm düşüncesinin şu özellikleri içerdiğini ifade eder: Deney ve orijinallik
konusundaki modernist bağlılığa bir reddiye; modernlik öncesi üslupların ve sanatsal

metotların kullanımına bir geri dönüş; Marksizm gibi her şeyi kuşatan büyük anlatıların
reddedilmesi; siyasette büyük anlatılar tarafından belirlenen baskıcı kuralları basitçe yok
sayan pragmatik tutumun savunulması; görüş olarak anti otoriter, tutum olarak olumsuz ve
felsefi şüphecilik geleneğine bağlı olmak.
Modernite eleştisi üzerine kurulu bir düşünsel sistem olan postmodern teori, bazı
hususlarda eleştirel almaktadır. Postmodern düşünürlerin, bilimin normlarını dikkate
almadıkları, geniş fikirler dizisi ile istedikleri gibi oynadıkları, büyük genellemeler
yaptıkları ve böylece ‘ideoloji’ geliştirdikleri ifade edilir. Bunun yanıda postmodern
fikirlerin bulanık ve soyutluğu, büyük anlatılara benzer anlatılara sahip olması, eleştirel
olup eleştirilerin normatif bir temelden yoksunluğu, postmodern teorinin derin bir
kötümserliğe sahip olması (Ritzer-Stepnisky, 2014: 640-641) gibi eleştiriler de almaktadır.
Postmodernizm, bütün alanlarda olduğu gibi kültür tartışmalarında da son dönem
çok etkili olan yaklaşımlardan biridir. Connor’ın (2001: 329) deyimiyle postmodernizm,
bir kültür politikasının canlanıp yaygınlaşması için ve bu politikanın nötralize edilmesi için
olanakları bir arada sunar. Bu doğrultuda, kültür sosyolojisinin ana temalarının yanı sıra
daha yeni temalar ve konuların posmodern düşünürler tarafından dile getirildiği
görülmektedir. Kültüre yeni bir yaklaşımı ifade eden postmodern tavır, kültürel konuların
daha fazla konuşulmasını, ön plana çıkmasını pekiştirmiştir. Postmodern tartışmalarla
birlikte kültür, sosyolojik gündemde öne çıkmış ve belirleyici bir tema halini almıştır.

Jean François Lyotard (1924-1998)
Postmodern düşüncenin öncülerinden biri olan Lyotard, bilim, dil, metin, yazar, dil
oyunları, söylem ile ilgilenmiş ve bu alanda önemli tartışmaların ortaya çıkışına zemin
hazırlamıştır. Postmodernizmi sosyolojinin ilgilendiği bir konu hâline getiren metni yazmış
ve ileri kapitalist toplumlarda yaşayan insanların, en azından 1960’ların başından itibaren
postmodern bir dünyada yaşadığını ilan etmiştir. Postmodernizmin yalnızca yeni bir
yaratıcı kuram tarzı olmadığı, aynı zamanda genel bir toplumsal durum olduğunu ilan etti
(Marshall, 1998: 592).Bu yeni postmodern durum, bilgi, teknik, teknoloji alanındaki
değişimlerin bir ürünüdür. Bir enformasyon devrimi karakteri gösteren postmodern geçiş,
büyük oranda teknolojik değişmeye bağlı olmaktadır (Şaylan, 1999: 242).
Lyotard açık bir şekilde modern toplumların büyük bir dönüşüm yaşadığını, bu
dönüşümün adının ise postmodern dönem olduğunu belirler. Bu yeni çağ/dönem önceki
dönemlerden farklıdır. Toplumlar, sadece teknolojiler etrafında değil, ayrıca dil oyunları ve
söylemler etrafında düzenlenmektedir. Anlatılar toplumsal yaşamda büyük roller üstlenir.
Dil oyunları kavramını kullanarak toplumsal hayatın esasen belirli toplumsal grupların
tartışma ve müzakereleri kontrol etme ve kendi hakikat yorumlarını büyük ölçüde dayatma
gücü etrafında organize olduğunu öne sürer. Sanayi öncesi toplumlarda masallar ve
efsaneler temel dil oyunlarıydı ve bu hikâyeler sadece kabile toplumlarına varlıkları ve
çevrelerine anlam vermelerini sağlamakta yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda karar
verme, yaşlılar ve büyücü hekimlerin servet ve otoriteyi kontrol güçlerini
meşrulaştırıyordu. Modern Batı toplumu, Aydınlanma ve Bilimsel Devrim sayesinde,

Ortaçağ Avrupası’nın, Kilise ve Hıristiyan inançlarının dil oyunlarından bilimsel yöntemin
mantığına ve nesnelliğine geçti. Cahillik ve batıl inançlar yok edildi; akıl özgürleştirildi ve
egemen dil oyunu veya onun deyimiyle anlatı yüceltildi” (Slattery, 2007: 449).
Lyotard, böylece modern bilimin bir üst-anlatı kurduğunu, bunun evren, insan ve
doğa hakkında süper anlatılar geliştirdiğini, her durumu bu anlatılar içinde açıkladığını ve
bunun kabul edilemez olduğunu belirtir. Dolayısıyla büyük boy teorileri reddeder, üstanlatılara dönük kuşkuyu aktarır; insanların teknolojik sonuçlardan memnun olmadıklarını
söyler. Bilimsel ilerleme insanlığa yıkım getirdiğinden onu eleştirir. Büyük boy teorinin
mutlakçılığını reddeden Lyotard, onun yerine her biri kendi entelektüel kabulleri ve
inançlarına, kendi söylemlerine, kendi hakikat iddialarına sahip rakip paradigmalar,
anlatılar ve dil oyunları düşüncesini sunar. Buna göre tek bir hakikat yoktur, sadece
entelektüellerin egemenlik için verdikleri güç mücadeleleri vardır. Bütün söylemler aynı
ölçüde geçerlidir ve modern bilim bile bir başka ideolojiden daha fazla hakikat iddiasında
bulunamaz. Bu nedenle Lyotard, ‘paraloji’ arayışını teşvik eder (Slattery, 2007: 450-451).
Paraloji yani büyük anlatıların geliştirdiği mantıksal dizime, onun dil oyunlarına karşı yeni
bir durumu işaret eden araştırma. Modern büyük anlatıları sarsmaya niyetli olan Lyotard’ın
son cümlesi de bunu keskin bir dille belgeler: “Gelin bütünlüğe karşı bir savaş başlatalım,
gelin sunulamayana tanıklık edelim, farklılıkları etkin kılıp adın onurunu kurtaralım”
(Lyotard, 1994: 159).
Lyotard, Postmodern Durumadlı kitabında da belirlediği gibi, meta/büyük
anlatıların moderniteye ait kurgular oldukları ve postmodern dönemde bu tür büyük
anlatıların güvenilirliklerini yitirdikleridir. Lyotard’a göre (1994: 85), hangi birleştirme
türünü kullandığına ve spekülatif ya da bir özgürleşim anlatısı olup olmadığına
bakılmaksızın, “büyük anlatı” güvenilirliğini kaybetmiştir. Anlatının çöküşü, İkinci Dünya
Savaşından beri teknoloji ve tekniklerin tomurcuklanmasının eylemin amaçlarından
araçlarına vurgu değişikliği yapan bir etkisi olarak görülebilir(Lyotard, 1994: 85). Dil,
anlatı ve bilgi, yeni dönemin önemli çözümleme birimleri arasında yer almaktadır.
Lyortard, anlatı, söylem, dil oyunları gibi kavramlarla kültürün aktarıldığı,
dolaşıma dâhil olduğu kanalları postmodern bir tarzda yeniden ele alarak kültür sosyolojisi
çalışmalarına önemli bir ivme kazandırmıştır. Kültürel okumanın bu kavramları dikkate
almasının işaretlerini vermiştir.

Michel Foucault (1926-1984)
Fransız düşünür ve sosyolog Foucault, postmodern kuramın etkili bir figürüdür.
Aynı zamanda çok popüler bir kişidir. Eleştirel bir çerçeve sunan araştırmaları, daha çok
modern dünyanın kurgusuna ve pratiklerine dönüktür. İlgi alanları arasında tarih, iktidar,
güç, delilik, hapishane, akıl, cinsellik, hukuk, mekânın yer aldığı Foucault’nun
çalışmalarının amacı put-kırıcılıktır (Philip, 1997: 90). O, akıl, özgürleşme, ilerleme
fikirlerini yücelten Aydınlanmacı yaklaşımı kökten yadsımış; bilgi ile iktidarın yeni
biçimleri arasındaki ilişkilere dikkat çekerek Aydınlanmacı gelişmemin yeni tür baskılara
yol açtığını ileri sürmüştür. Ona göre tartışmasız bir gerçeklik olarak kabul edilen modern

bilgi formları (bilim), rasyonalite, toplumsal kurumlar, büyük dönüşüm ya da Aydınlanma
çağında iktidar ya da baskı kurma araçları olarak işlev görmüşlerdir (Şaylan, 1999: 216).
İktidar, güç, bilgi, bilg-iktidar ilişkisi, normallik ve anormallik, delilik, cinsellik,
sapma, söylem, özne fikri gibi temaları genel sosyolojik ilgi odağı hâline getiren Foucault,
bilgi ve kültürün tartışılması, yeni bakışların ortaya konulması bakımından önemli bir
kavşaktır. Moderniteden postmoderniteye geçişte insan ve toplum durumlarını adı geçen
kavramlar eşliğinde irdelemiş ve yeni bir kültürel ortamın analizini gerçekleştirmiştir.
Foucault, modern toplum ve modern kültür eleştirisi gerçekleştirmektedir. Modern
söylemin kuruluşunu ve kurgusunu mercek altına alır (Tekelioğlu, 1999: 118). Modern
toplumun iktidar, insan, bilgi, iktidar ilişkilerini disipline ederek kurguladığını iddia eder.
Modern toplum herşeyden önce çok disiplinli bir toplumdur. Aynı şekilde güç ve bilgi
modern toplumun temelini oluşturur. Bilgi bir güçtür ve gücü elinde bulunduranlar söylemi
de belirlemektedir. Modern toplum aşırı güç, kontrol ve disipline bağlı olmasının yanında
potansiyel olarak muhalefet ve isyan üretmektedir. Bu büyük güç, kontrol, gözetme,
kapatmanın ardında tepkiler, isyanlar ve kızgın kalabalıklar bulunmaktadır (Slattery, 2007:
480). Modern toplum hapishane, hastane gibi kurumlarıyla insanı kapatmakta, bilgiyi
kendi iktidarına göre biçimlendirmektedir. Hapishanenin Doğuşu (2015), Deliliğin Tarihi
(1993), Kliniğin Doğuşu (2014) vb. kitapları, insanın iktidar karşısındaki yeni durumlarıyla
ilgilidir.
Söylem kavramı onun hemen bütün çalışmalarını üzerine oturttuğu gerçek bir
zemin ve fikirdir. Ona göre toplum bir söylemler evrenidir. Toplumda, söylemlerin
üretimi, aynı anda hem kontrol altında tutulur ve hem de belli sayıda üretici arasındaki bir
rol dağıtımıyla gerçekleşir. Söylem veya söylemlere hayatiyet kazandıran şey, hakikat
isteği, doğruluk tutkusudur. Foucault’ya göre hakikat isteği, yaşamı tanıdıktan başka
kontrol altında tutan bir bilgi formudur. Hakikat isteğinin ideal hakikat görünümü altında
yeniden ortaya çıkmak üzere kendisini tahrif ettiğini söyleyen Foucault’nun gözünde
söylem, son çözümlemede bir gizleme, örtbas etme formundan başka bir şey değildir
(Cevizci, 2002: 431).
Farklı alanlara ve disiplinlere ilgi duyan, bu alanlar arasında yoğun araştırmalar ve
okumalar gerçekleştiren Foucault, postmodern kültür kuramının en kışkırtıcı simasıdır.
Modern toplumların kültürel bakımından eleştirisi gerçekleştirir.

Jean Baudrillard (1929-2007)
Postmodern düşüncenin etkili figürlerinden biri olan Baudrillard, tüketim, moda,
medya, simülasyon, nesne, meta kavramları eşliğinde modern toplum analizi
gerçekleştirmektedir. Eleştirel ve çözümleyici bir bakışla hareket eden Baudrillard, modern
yaşamın ve modern zihnin kültürel arkaplanına ilgi duymaktadır. Modern teknolojilerin
nasıl bir bireysel ve toplumsal yönelimlere yol açtığını irdelemektedir.

Baudrillard, küresel ve teknolojik toplumsal süreçleri ele almakta ve ‘simülasyon’
kavramını anahtar olarak kullanmaktadır. “Simülasyon terimi genellikle gerçek bir şeyin
taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlanmış
bir nesneyi kopyalamada veya ister yeni bir araba, ister elektrik süpürgesi, isterse
motosiklet olsun, bu nesnenin yeteneklerini sınayan ürünler tasarlamada öndedirler. Çoğu
insan bir uçak veya geminin simülatörünü bir eğlence parkında veya havacılık sergisinde
uçuracak yetenek ve heyecana sahiptir –büyük bir haz yaşanır, ancak uçma korkuları ve
tehlikelerinden hiçbiri gerçek değildir. Simülasyon ‘-mış gibi’ bir deneyim, gerçek şeyin
bir taklididir –o çoğu kez aradaki farkı söylemeyi zorlaştıracak kadar gerçektir” (Slattery,
2007: 470). İşte, Baudrillard günümüz postmodern dünyanın gerçek bir toplum değil, ‘mış
gibi yapılan’, sembollerin ve imajların gerçek ve somutun yerini aldığı sanal bir gerçeklik
olduğunu dile getirmektedir. Mal ve hizmetlerden ziyade semboller ve imajlar alınıp
satılmaktadır, kullanılmaktadır, tüketilmektedir. Marka düşkünlüğü, gösterişçi tüketim bu
sanallığı belgelemektedir. “Gucci, Adidas ve Rebook imaj geliştirmekte ve günümüzün
insanları birbirlerini kişi olarak değil giydikleri elbiselerin etiketlerine göre
değerlendirmektedir. İmaj herşeydir ve dünyanın her yerindeki imalatçılar imajın geçici
olarak sağladığı kendini-tatminden, ister ayakkabı veya araba, ister yaz tatili ve ev
biçiminde olsun, görünüşte oldukça benzer ürünleri geliştirmek ve satmak için
yararlanmaktadır” (Slattery, 2007: 471).
Yeni sanayi ötesi toplum ona göre ‘tüketim toplumu’dur; tüketim toplumu ise
kendine özgü bir kültürü yani ‘tüketim kültürü’nü oluşturmaktadır (Baudrillard, 2015).
Tüketim toplumu kapitalizmin yeni bir aşamasıdır. Tüketim toplumunun en önemli öğesi
metadır yani nesne. Tüketim toplumu metalaşan bir dünyanın, metalaştırılan değerlerin
dünyasıdır. Burada her şey alışveriş konusu olabilmektedir. “Giderek zenginleşen kapitalist
toplumda insanlar, daha önceleri başka insanlar ile yoğun ilet içinde iken yeni, zengin
tüketim toplumunda artık metalaşmış nesneler tarafından kuşatılmış bulunmaktadırlar.
Böylece insanlar bir metalaşma ve nesneleşme dönüşümü içine girmişlerdir. Baudrillard’a
göre tüketim toplumunda güçlü bir homojenlik sağlamakta ve bu çerçeve içinde toplumun
yeniden üretimi gerçekleşmektedir. Tüketici hâline dönüşen kişi, bolluk işaretlerine sahip
olmanın ve onları teşhir etmenin kendisine hem mutluluk hem de prestij sağlayacağına
inanmaktadır” (Şaylan, 1999: 200). Tüketim bir varolma sorununa dönüşmektedir;
kapitalist toplumda kişiler tüketimle bir kimlik ve statü kazanma derdine düşmektedir.
Baudrillard, bu yeni toplumun kültürel evreninin de kendine özgü olduğu ve gerçek
kültürden uzak durduğu düşüncesindedir. Ona göre “modern kültür kapsamlı ve felaket
türünden bir devrim geçirmektedir. Kitleler duyarsızlaşmakta ve insanlıktan uzaklaşmakta
ve ticari televizyonun yarattığı mamalarla beslenen pasif izleyiciler hâline gelmektedirler.
Baudrillard için devrim, özellikle Karl Marx’ın vaat ettiği devrim ve komünizm ütopyası
ölüdür ve çağdaş postmodern toplum hayat ve anlamdan yoksun ölü bir kültür, hiçbir
geçmiş ve geleceği, hiçbir amacı olmayan, kitlelerin gerçekdışı ve ulaşılamaz iyi bir
hayatın sembolleri ve gösterileriyle doyurulduğu ve kandırıldığı bir tüketim kültürüdür.
Görünenin ötesinde hiçbir şey yoktur, çünkü görünüş sahip olduğumuz her şeydir”
(Slattery, 2007: 473).

Yeni toplum ve kapitalist örgütlenmenin model ülkelerinden biri olan Amerika’yı
‘modernliğin özgün versiyonu’ olarak niteleyen Baudrillard (1996: 92), bu ülkenin sürekli
bir güncellik içinde yaşadığını, köken sorununu bir kenara bıraktığını ifade etmektedir. Bu
anlamda bir ülkenin, bir şehrin sosyo-politik konumunun yanında ve hatta ondan daha öte,
sosyo-kültürel boyutlarda bir okumasının yapılacağını göstermekte ve böylece bir kültürel
okuma örneği sunmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Göstergebilim yaklaşımının kültür tartışmaları kültürün temsil dünyasını açığa
çıkarmaya dönüktür.

Etnometodoloji yaklaşımın kültüre bakış açısını belirleyen hususlar aktör,
eylem ve anlam üçlüsünü merkeze almaktadır.

Postmodern teorinin kültür kültür tartışmalarındaki yeri son derece önemlidir.
Farklı kültür yaklaşımlarını içermektedir.

Roland Barthes’in tartıştığı kültür meseleleri gündelik hayatın önemli alanlarını
kapsamaktadır.

Michel Foucault ve Jean Baudrillard’ın kültür tartışmasına dâhil olma durumu
daha çok eleştireldir. Her iki sosyolog büyük oranda modernizm eleştirisi
gerçekleştirmektedir.

Bölüm Soruları
1) Kültür çalışmalarında göstergebilimin yerini tartışınız?
2) Etnometodoloji ana akım sosyolojik yaklaşımları hangi noktalarda eleştirmektedir?
3) Lyotard’a göre postmodernizm ne ifade etmektedir?
4) Baudrillard’a göre postmodern dönemde kültür nasıl bir dönüşüm geçirmiştir?
5) Göstergebilimi "toplumsal yaşamın ortasında göstergelerin yaşamını inceleyen bir
bilim" olarak tanımlayan düşünür kimdir?
a)

Roland Barthes

b)

Michel Foucault

c)

Ferdinand de Saussure

d)

Norbert Elias

e)

Jean Baudrillard

6) Michel Foucault'a göre modern toplumun temelini oluşturan kavramlar
hangileridir?
a)

Özne-söylem

b)

Güç-bilgi

c)

İktidar-söylem

d)

Bilim-iktidar

e)

Söylem-güç

7) Postmodernizme dair aşağıdaki düşüncelerden hangisi Lyotard'a ait değildir?
a)

Postmodernizm bilgi, teknik ve teknoloji alanındaki değişimlerin bir ürünüdür

b)

Tek bir hakikat yoktur

c)

Postmodernizm bir enformasyon devrimidir

d)

Postmodernizm yeni dönemi açıklayan yaratıcı bir kuramdır

e)

Postmodern dönemde bilim, bir başka ideolojiden fazla hakikat sunamaz

8) Gündelik hayat içerisinde insanlar arasındaki etkileşimleri ortaya koymayı
amaçlayan etnometodolojik yaklaşım kim tarafından geliştirilmiştir?
a)

Alfred Schutz

b)

Herbert Blumer

c)

Harold Garfinkel

d)

Georg Herbert Mead

e)

Roland Barthes

Cevaplar: 5) c; 6) b; 7) d; 8) c.

11. KÜLTÜR BİLİMLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür bilimlerinin oluşum süreci.
2. Kültür bilimlerinin temel tartışma alanları.
3. Kültür bilmlerinin öncüleri.
4. Kültür bilimlerinin kültür sosyolojisine katkısı.
5. İbni Haldun’un kültür tartışmalarına katkısı.
6. Wilhelm Dilthey kültür bilimleri için önemi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür bilimlerinin oluşum sürecinin izah ediniz?
2. Kültür bilimlerinin temel tartışma alanları nelerdir?
3. Kültür bilmlerinin öncüleri kimlerdir?
4. İbni Haldun’un kültür tartışmalarına katkısı nelerdir?
5. Wilhelm Dilthey kültür bilimleri için neden önemlidir?

Anahtar Kavramlar


Kültür bilimleri



İbni Haldun



Giambatista Vico



Wilhelm Dilthey

Kültür Bilimlerine Genel Bir Bakış
Kültür Bilimleri, Wilhelm Dilthey’ın şekillendirdiği ‘tin bilimleri’ kavramına
karşılık olarak kullanılan, esasen kültür ve insan sorunlarına odaklanmış bir okulun/akımın
adıdır. Zaman zaman insan bilimleri, tin bilimleri, tinsel bilim, manevi bilimler, tarih
bilimleri, idiografik bilimler, sosyal bilimler, beşeri bilimler şeklinde de kullanıldığı
görülmektedir. Ancak yaygın kullanım ‘kültür bilimleri’ şeklindedir. Kültür bilimleri,
insanı merkeze alır ve onun toplumsal, tarihsel, kültürel, estetik yönleriyle alakalı bilimsel
faaliyetleri içerir. İnsan toplumunun ve yaşam dünyasının daha farklı bir yöntem, bakış
açısı ve yaklaşımla araştırılması gerektiğini iddia eder. Bu anlamda bilimsel yönteme ve
bakışa hâkim olmuş doğa bilimlerin bakışını eleştirir. Pozitivist yönelimlerin insan
toplumlarını ele almadaki eksik yanlarını öne sürerek, sosyo-kültürel dünyanın pozitivist
bakışın dışında ele alınması gerektiğini iddia eder. Bağımsız bir şekilde kültür
araştırmasından ziyade genel kültür alanına dâhil bilimsel çabaları içerir. Kültür ile alakalı
pek çok sosyal bilimi içerir.
Kültür bilimleri, tarih felsefesi ve kültür felsefesi içinde yer alan pek çok düşünürün
çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Önde gelen temsilcileri arasında İbn Haldun, Giambattista
Vico, Johann Gottfried Herder, Wilhelm Dilthey, Henrich Rickert, Ernst Cassirer gibi
kişiler anılabilir. Kültür bilimleri kendini belli bir geleneğe yaslayarak açıklar. Tarihe ve
topluma dönük etkinliklerin bilgi ve bilim statüsündeki açıklamalar iki ana eğilim içinde
gerçekleşmiştir. 1) Tarihe ve topluma yönelik etkinlikleri ‘doğa bilimi’ örneğine göre
düzenleyip buna uygun bir toplumsal bilim, sosyal bilim, sosyoloji geliştirmek. Bu tip
bilim çabası, Bacon, Locke, Hume, Comte çerçevesinde pozitivist felsefenin meydana
gelmesine yol açmıştır. Bu gelenek için bilim demek doğa bilimi demektir. 2) Tarihe ve
topluma yönelik etkinliklerin ‘doğa bilimi’ örneğine göre düzenlenemeyeceğini belirterek
hem konu hem de yöntem bakımından bir başka bilim tasarlayan tin bilimi. Kökleri İbni
Haldun, Vico’ya kadar inen bu gelenek içinde Herder, Alman Tarih Okulu, Alman
İdealizmi, Dilthey, Rickert, Gadamer yer almaktadır. Tarihsel-toplumsal anlamanın
peşinde olan tin bilimleri, insana ait bilginin ancak tin bilimleri yöntemine göre
kavranabileceğini iddia eder. Çünkü tarihsel-toplumsal gerçeklik, sadece insana özgü bir
gerçeklik, doğada rastlanmayan bir amaç-eylem bağıntısına göre oluşan, insanın kendisi
için kurup içinde yer aldığı bir alan, bir tinsel dünyadır. Böyle olduğu içindir ki, bu
dünyanın gerçekliğine de ancak bu gerçekliğin doğal gerçeklikten farklı bu niteliğini
uygun bir bilim, tin bilimi yönetebilir (Özlem, 2000: 51-52).
Kültür bilimlerinin merkezi kavramlarından biri olan tin (geist), pozitivizme
(olguculuğa) karşı ortaya konan bir kavramdır. İlk zamanlar metafiziksel bir anlamda
kullanılan kavram daha sonra kültür sözcüğüyle anlatılan şeyi karşılayan bir içeriğe
kavuşmuştur. Bu anlamda tin kültür ile özdeşleşmiş ve ‘insan topluluğunun tarihsel olarak
oluşan ve dönüşebilen yaşam stili’ şeklinde tanımlanmıştır. Cassirer de kavramı kültür
anlamında kullanır ve kültürü ancak toplumsallaşma hâlinde ortaya çıkan ve her zaman
dilimi (tarih) içinde az veya çok, ama sürekli değişen bir işaret ve simgeler topluluğuna
göre şekillenip yönelen bir yapay dünya olarak görür (Özlem, 2000: 45). Yani başka bir

deyişle tin terimi, insan düşüncesi ve emeği ile tarih içinde oluşmuş ve bir sosyal çevre
olarak bir kez oluştuktan sonra içine doğduğu insanı da oluşturan her şeyi imleyen bir
anlam genişliğine sahiptir (Özlem, 1999).
Kültür bilimleri pozitivizm karşıtı bir yöntem ve bilgi arayışıdır. İnsan gerçekliğini
ana inceleme konusu olarak seçen kültür bilimleri, bu gerçekliğin ancak içsel bir bakışla
irdelenebileceğine inanır. Bu anlamda iki gerçeklik, iki konu alanı ve iki yöntem, iki bilim
grubu ayrımı yapar. Bir yanda doğa bilimleri diğer yanda kültür/tin bilimleri vardır. “Doğa
bilimi doğal olguları inceler ve bu olgular arasındaki ilişkileri azlık-çokluk (nicelik)
yönünden açıklar (erklaeren), bu olgular arasındaki değişmez ilkeleri saptamaya çalışır ve
saptadığı bu ilişkilere yasa adını verir. Doğa bilimlerinin yöntemleri açıklayıcıdır.
Açıklama ise nedenselliği gerektirir. Nedensel ve nicel bir açıklama peşindeki doğa
bilimleri için en uygun açıklama biçimi ise matematiksel açıklamadır… Tin bilimleri söz
konusu olduğunda konumlama değişir... Tin bilimleri ancak öznel (sübjektif) olarak bir
anlama (vestehen) konusu olabilen değerleri, normları, ideleri ve bunların anlamlarını,
kısacası tinsel gerçekliği ele almak durumundadırlar. Tinsel gerçekliği oluşturan ideler,
normlar, değerler, her şeyden önce yaşanırlar, bunlar tarihsel birikim olarak insan yaşamını
yönlendiren, hatta biçimleyen şeylerdir. Bu yüzden de, bunlar bir algılamanın değil,
yaşantılara dayalı bir anlamanın konusu olabilirler”(Özlem, 2000: 37). Dolayısıyla kültür
bilimlerinin alanı tarihtir, yaşantıdır, öznelerdir, insandır, insani durumlardır.
Tarihsel-toplumsal dünya, kültür bilimleri bakımından hayli önemlidir. Tarih,
kültür bilimlerinin inceleme alanıdır. Bu yüzden ‘tarihselci’ bir bakış açısına sahiptir kültür
bilimleri. Tarihsel bilgi, tarihsel olgu, tarihsel olay, insanın tarihsel konumu tartışılan
önemli hususlardır. Bu bakımdan her kültür bilimi, ele aldığı olgularının tarihsel süreçteki
macerasını bilmek durumundadır (Köktürk, 2006a: 83). Ancak bu tarihe mahkûmluk
anlamına gelmez; olguların şu anda ve buradaki durumunu dışarda bırakmayı gerektirmez.
Tarih süreğen bir özellik taşır; geçmişin bugünde tesirini içerir. Kültür bilimleri tarihe ilgi
duyarken, tarihin bugünde getirdiğini daha fazla öne çıkarmayı amaçlar.
Kültür bilimleri için ‘fail’ ve ‘özne’ kavramları önemlidir. Fail, niyet, tasarım,
ideal, amaç önemli basamaklardır. Öznelerin eylemleri ise anlam dolu gerçekliklerdir.
Anlamı merkeze yerleştiren kültür bilimlerinin amacı evrensel geçerlilikte yasalara
ulaşmak değildir. Ancak bu bilimler, bireysel olguların bilgisini de amaçlamaz. Bireysellik
ve evrensellik karşısında kültür bilimi kendine özgü bir bilgi ideali geliştirir. Onun bilmek
istediği şey, insan hayatında gerçekleşen formların tamamıdır. Bu formlar sınırsız
farklılıktadır ve birlikli bir içyapıdan yoksundur. Çünkü kültürün gelişiminde binlerce
değişik görüntü içinde karşımıza çıkan aynı insandır. Biz bu aynılığı ölçüp tartarak veya
tümevarım yoluyla işin içinden çıkamayız. Bu aynılık, sadece eylem yoluyla kanıtlanır.
Kültür bilimleri yoğun bir düşünme çabası gerektirir; insana dair bilgi elde edebilmenin
ince yollarını bulması gerekir (Köktürk, 2006a: 111).
Kültür bilimleri kaçınılmaz bir şekilde disiplinlerarası yaklaşıma dayanır. Dahası bu
yaklaşımı öne çıkarır. Disiplinlerarası bir bilgi modelini geliştirerek, her kültür biliminin
diğeriyle ilgilenmesinin yolunu açar. Böylece kültürel olguların çok boyutlu oluşlarını

işaret etmiş olur. Bu çok boyutu kuşatacak bilgi, ancak disiplinlerası ilişkilerde bulunabilir.
Bu durum kültür bilimlerinin birbirleriyle yakınlaşmasını ve bilgilerini paylaşmasını
gerektirmekte, aynı meselenin farklı boyutları olabileceğini fikrinden hareket etmesinin
ima etmektedir.
Kültür bilimleri kavramsal çatısını idiografik (tek olanı bir defada ve bütün olarak
tasvir edici) kavramlardan seçer. Bu kavramlara bireysel kavramlar yahut yansıtıcı
kavramlar da denilebilir. Bunun karşısında doğa bilimlerinin kavramları ise genel
kavramlardır. Kültür bilimlerinin kavramlarında hem olgunun formu hem de değerler ve
anlamlar barınmaktadır. Bu kavramların içeriğini yakalayabilmek için onları tanımlamaya
değil, bağlam içinde yorumlamaya ihtiyaç vardır. Çünkü kültürel olgular bir kerelik ve
tekrarlanmayan olgulardır. Doğada ise olgular geneldir. Bu bakımdan doğa bilimleri bu
genelliğin yasalarını bulmayı hedefler (Köktürk, 2006a: 100).
Kültür bilimleri, kültür sosyolojisinin kaynaklarından biridir. Kültür sosyolojisi
tartışmalarının kökenlerinde yer alan kültür bilimlerin, klasik çağlardan modern dönemlere
kültür üzerine söylemleri ihtiva ederek büyük bir birikimi içermektedir.

Kültür Bilimlerinin Öncüleri
Kültür bilimleri, genel tarihi içinde pek çok önemli düşünürün katkısıyla
oluşmuştur. Bu düşünürlerin ortaya koyduğu düşünceler, tartışmalar, analizler kültür
bilimlerinin gelişimi bakımından hayati derecede önemlidir.

İbni Haldun (1332-1406)
Büyük bir İslam bilim adamı ve düşünürü olan İbni Haldun, Tunus’ta doğdu. İyi bir
eğitim aldı. Hem pozitif bilimlerde hem de dini bilimlerde kendini geliştirdi. Değişik kamu
görevlerinde bulundu, kadılık yaptı. Seyahatlerde bulundun, değişik coğrafyaları,
toplumları ve yaşam biçimlerini gözleme imkânı yakaladı. En önemli eseri
Mukaddime’dir.
İbni Haldun, modern sosyoloji yaklaşımlarına benzer pekçok fikre sahip klasik bir
düşünürdür. Toplumsal olanın bilimsel açıdan incelenmesini, ampirik araştırmayı ve
toplumsal fenomenlerin nedenini aramayı yeğlerdi. Çeşitli toplumsal kurumlara ve
bunların aralarındaki ilişkilere dikkat çekti. Onun büyük tarihsel önemi keşfedildikçe
sosyoloji üzerindeki etkisi daha da belirginleştir (Ritzer, 2011: 6).
İbni Haldun’un tarih, sosyoloji, tarih felsefesi, antropoloji, edebiyat disiplinleri
arasındaki konumu gerçekten parlaktır. Çağdaş düşüncenin ‘kutup yıldızlarından biri’dir
(Meriç, 1984: 227). Dönemi için çığır açıcı eserinde farklı sosyal bilim disiplinlerinin
sahasına giren pek çok konuyu irdelemiştir. Bu anlamda Mukaddime adlı eseri gerçek
anlamda kanonik bir eserdir. Toplum sorunları, devlet, iklim, toplumların yaşam biçimleri,
göçebe ve yerleşik toplumlar, coğrafya, sanat, edebiyat, tarih gibi konular Mukaddime’nin

belli bir bakış açısı ile tartıştığı konulardır. Bu yönüyle İbni Haldun, toplumsal alana dair
ilgisini ortaya sermektedir.
İbni Haldun, kültür bilimlerine dâhildir. Çünkü en önemli eseri ‘umran’ kavramını
ve daha da önemlisi, bugünkü anlamda sosyolojiyi içeren ‘umran ilmi’ kavramına büyük
önem vermektedir. Umran ilmi, umranı yani insanların toplumsal hayat şekillerini
incelemektedir. İbni Haldun’a göre umran ilminin incelediği konu “yeryüzünde cemiyetler
hâlinde yaşayan insanların içtimai hali ve bunların bölük bölük olarak toplanmaları
neticesinde vücuda gelen medeniyet ve içtimai halleri olup, birçok konular bunun dallarını
teşkil eder” (İbn Haldun, 1989: 90). Kendisinin benzersiz bir şekilde geliştirmiş olduğu bu
yeni bilim (umran ilmi), baştan sona insan hayatının türlü şekilleriyle ilgilidir. Kendini
diğer konulardan ve alanlardan ayırmaktadır. Dolayısıyla kültür ve medeniyet umran
ilminin ana odağıdır.
İbni Haldun, toplumları ve insanları coğrafya, iklim ve toplumsal özelliklere bağlı
olarak ele almaktadır. Farklı iklim bölgelerinin farklı yaşantılara sahne olduğunu, böylece
kültürel bakımdan insan toplumlarının farklılaştığını ifade eder. Onun en önemli ayrımı ise
‘bedevi/göçebe toplumlar’ ile ‘hadari/yerleşiktoplumlar’ dikotomisidir. Ona göre göçebe
hayat süren topluluklar, daha çok gündelik geçim derdine düşmüştür; koyun, inek, keçi, bal
arısı beslemek ve bunları tüketmek, doğurtmak, bunlardan istifade etmek suretiyle
geçinmelerini temin ederler. Oysa hadari/yerleşik yahut şehirli toplumlar geçimlerini
sağlamış olmakla birlikte bunu en üst düzeye çıkartmış, lüks ve rahatlık içinde yaşamlarını
sürdürmektedirler. Burada ihtiyaçlar zorunluluk sınırını aşıp lüks ve estetik düzeyine
gelmiştir (İbn Haldun, 1989: 303-304).
‘Asabiyet’ kavramı, bedevilik ve hadarilik kavramlarından sonra İbni Haldun’un
kendi sosyolojik düşüncelerinde öne çıkan bir başka kavramdır. Bir tür grup dayanışması
ve aidiyet ortamı olan asabiyet, özellikle bedevilik/göçebelik aşamasından çok daha
güçlüdür. İnsanların bir araya gelmesini, ortak amaçlar edinmesini, düşmanlara karşı birlik
olmasını sağlayan asabiyet (İbn Haldun, 1989: 352), şehir hayatında zayıflar; burada
bireysellik daha fazla kendini gösterir ve toplum dayanışması çözülür. Asabiyet aynı
zamanda belli bir yaşam biçimini ve bakış açısını gerekli kılar.
İbni Haldun, kültür bilimlerinin gelişmesi bakımından kayda değer bir basamak ve
öncüdür. İnsan hayatının türlü hallerini, kültürel şekillenmelerini, farklı yaşam biçimlerini
gözlemlere ve bilimsel yöntemlere bağlı olarak incelemiş, bu bakımdan kültür bilimlerine,
sosyal bilimlere ve özelde sosyolojiye büyük katkılar vermiştir.

Giambattista Vico (1668-1744)
Ünlü İtalyan siyaset felsefecisi, tarihçisi ve düşünürü olan Vico, kendine özgü bir
tarih ve toplum anlayışı geliştirmiş, sarmal tarihsel gelişimi önemsemiş, insan etkinliğinin
önemine inanmış biridir. Tarihi insanın eseri görerek kültüre ayrıcalıklı bir konum
vermiştir. Hukuk, filoloji, tarih, mitoloji, sanat gibi alanlarda çok yönlü araştırmalar
yapmıştır. 1725 yılında yazdığı Yeni Bilim (Science Nouva) adlı eseriyle tarih bilimi,

epistemoloji ve toplumsal hayat hakkında yeni tartışmalara güç vermiş ve düşünce
tarihinin etkili kitapları arasında yer almıştır. Yeni Bilim, insan ve toplumsal dünyayı
hukuk, gelenek, dil, edebiyat ve sanat bağlamında anlamayı önermekte, böylece kültüre
özel bir önem vermektedir. Bu anlamda insan toplumunun incelenmesinde bir metodoloji
geliştiren Vico (2007), döngüsel tarih anlayışıyla her dönemin kendi gerçekliğine göre
irdelenmesi gerektiğini belirlemiştir.
İnsan hayatını diğer hayatlardan, toplumsal ortamı ise diğer ortamlardan ayıran
Vico, kültür bilimlerine olduğu kadar kültür sosyolojisine de büyük katkı sunmuştur. “Vico’nun çalışmaları, doğayı açıklama çabası içindeki bilimler ile insanın yaşam alanına
mahsus bireyler arası ilişkileri açıklamaya çalışan kültür bilimlerinin sistematik ayrımını
mümkün kılmıştır. Max Weber’in, tarihi ve toplumsal süreçlerin kültürel manalarını
açıklama ve anlamaya yönelik verstehende sosyolojisini, Vico’nun eserleri ve etkisi olmadan düşünmek mümkün değildir. Vico, tarihsel bir çalışmanın ancak toplumsal ve kültürel
bilimlerin kategori sistemleri ile mümkün olabileceği ve toplumsal ve kültürel bilimlerin
birbirinden ayrı düşünülemeyeceği fikrindeydi” (Doğan, 2011: 87).
Vico, Doğan Özlem’e göre (2000: 63), Dilthey’la özdeşleşen ‘tin bilimi’
kuramcısıdır. Çünkü adından söz ettiği ‘yeni bilim’, tarihi ve insan toplumunu akılcı
yoldan kavramak isteyen bir çabadır. Tarihsel ve toplumsal olayları inceler, bunun yanı
sıra egemenlik biçimlerini, özel mülkiyeti, yasa ve görenekleri ele alır. Dahası yeni bilim,
‘insani ideler tarihi’ne inceler, dolayısıyla tarihsel-toplumsal dünyanın bilimidir. Doğa
bilim anlayışının egemen olduğu kendi çağı için bu görüşler çok önemlidir. Doğa biliminin
bakışıyla insani toplumsal gerçekliğin anlaşılamayacağı görüşündedir. Çünkü doğa
bilimleri, insan tarafından yaratılmayan doğayı incelemektedir; insan doğayı oluşturmadığı
için onun tam bilgisine ulaşamaz. Ancak insan kendi dünyasını, tarihsel-toplumsal
dünyayı, toplumsal-sivil dünyayı daha iyi bilir, çünkü bizzat kendisi var etmiştir ve kendisi
burada yaşamaktadır. Bu yüzden insan, içinde yaşadığı bu dünyanın ilkelerini, kendi
tininin yönelimleri içinde bulabilir. Ne var ki, bu ilkeler doğrudan verilmiş şeyler
değildirler; onlar geçmişin karanlıkları içerisinden ‘kendi tinimizin yönelimleri’ olarak
ancak kurgusal yorumlar aracılığıyla bulunup ortaya çıkartılabilirler. Bu dünya, tamamen
insan yapısı şeylerin, dillerin, göreneklerin, hukuksal ve politik düzenlerin, ekonomik
örgütlenmelerin, özel mülkiyet dünyası olarak tinsel dünyadır. Bu dünyayı yorumlayarak
daha iyi tanıyabiliriz, çünkü onu yapan insandır. Bu yüzden asıl ilgilenilmesi gereken
dünya doğa değil insanın içinde yaşadığı tinsel dünyadır (Özlem, 2000: 67).
Tinsel dünyayı inşa eden hususlar, insanın ekonomik düzeni, amaçları, inançları,
idealleri, görenekleri, hukuki ve politik sistemi, karakteri, duygularıdır. Onun kültürel
dünyası, bizzat kendini içine alan dünyadır. Vico, bilim adamının doğrudan bu dünyaya
yönelmesi gerektiğini erken bir dönemde ifade etmiştir.

Johann Gottfried von Herder (1744-1803)
Meşhur Alman filozof Herder, tarih felsefesi, edebiyat, dil felsefesi, milli kimlik
alanlarında öne çıkan bir kişidir. Çalışmalarının merkezine kültürü yerleştiren Herder,

tartışmasız bir şekilde kültür sosyolojisinin öncü kaynaklarındandır. Herder, kültürün nevi
şahsına münhasır olduğu iddiasını dile getirmiştir. Kültür onun tarafından, hem doğa ve insanın karşılıklı ilişkisinin temel tarihsel bir formu, hem de insancıl bir varlık biçimi olarak
evrensel tarihi bir tarz olarak betimlenmektedir (Doğan, 2011: 88).
Herder, insan dünyasını tarihsel bir çerçeve içinde değerlendirir. İnsan
dünyası/tinsel dünya, insanın üretimidir; insanın kendisi yapandır, o kendi durumunu,
kendisi için iyi bildiği şeye göre kendisi kurar. Tinsel dünyayı kuran şey, insanın iradi ve
amaçlı eylemleridir, aynı zamanda bu eylemler doğrultusundaki düzenlemeleri ve
kurumlaştırmalarıdır. Bu dünya doğa dünyası gibi incelenemez, tarihsel-toplumsal
gerçekliğe aittir. Bu gerçeklikte genel yasalar bulmak imkânsızdır; tarihsel-toplumsal ve
tinsel gerçeklik kendine özgü ve tekrar etmeyen olaylar alanıdır. Her çağın, her dönemin
kendisi için kendisine kurduğu bir düzen, bir tinsel yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına şekil
veren hukuksal, politik, ekonomik kurumları, bu yaşam tarzına sinen ahlaksal, dinsel,
estetik inanç, ilke ve ideleri vardır. Tüm bunlar o çağın gerçeğine varmak için motifler,
nedenler durumundadırlar ve sadece o çağ için geçerlidirler ve bu yüzden her çağ, her
dönem, her insan topluluğu, her ulus, kendi içinde bir bireysel bütündür. Bu bireysel
bütünler ise, Herder’e göre Aydınlanmacı-ilerlemeci görüşün sandıı gibi birbirlerini sürekli
ilerleyen çizgisel bir şema içinde izlemezler. Tarihte ilerleyen dönemler kadar düşüş ve
batışlar da vardır. Tarihe süreklilik veren hiçbir yasa, hiçbir ide olmadığından, bu durumda
tek olanak, her bireysel bütünü, her çağı, her dönemi, her ulusu, kendi tekliği, özgüllüğü ve
benzemezliği altında ele almaktır (Özlem, 2000: 70-71).
Burada insan toplumunun esaslarını keşfetmek için bir yöntem önerisine geçen
Herder, bu dünyanın nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin ipuçları vermektedir. İnsanın
yaptıklarını, insanın eylemlerini bütün içinde kavramak gerekir. İnsani ve toplumsal
gerçeklik, doğal gerçeklikler gibi olmadığından birer nesneymişçesine ele alınamazlar
çünkü onlar insan yapısı unsurlardır, insani ürünlerdir. Bu yüzden algılanacak doğal
objeler değil, anlaşılacak tinsel objedirler. Tarihsel-toplumsal gerçekliğe yönelecek bir
bilimde doğa bilimlerinden farklı olarak objesine anlama (verstehen) gibi özel bir yöntemle
eğilebilir. Bu ise betimleyici-yorumlayıcı bir edimi gerekli kılmaktadır.

Wilhelm Dilthey (1833-1911)
Sosyolojide yorumcu kuramın ve kültür bilimlerinin öncülerinden biri olan ve
Alman Tarih Okulu çevresinde yetişen Dilthey, ortaya koyduğu kavramsal tartışma ve
geliştirdiği yeni bilim formülasyonu ile anlamaya dayalı sosyal bilim geleneğine büyük
katkılar yapmıştır. Dilthey, doğa bilimlerinin karşısında insan bilimlerinin gelişmesi
gerektiğini ifade etmiş ve doğa bilimleri ile tin bilimlerini ayrı ayrı kategorize etmiştir.
Böylece tin bilimleri için insan, kültür, anlama (vestehen) kavramı ve tarihi öncelemiştir.
Anlama yöntemini benimsemiştir. Tarihe önem vererek insan hayatının ancak tarihsel
süreç içinde anlaşılacağına hükmetmiştir.
Dilthey’ın çalışma alanı doğa bilimleri karşısında konumlanan insan bilimleri yani
kültür bilimleridir. Bu anlamda yöntemsel ve ilkesel çerçeve çizen “Dilthey, doğa bilimleri

ile sosyal bilimler arasındaki, en kesin kategorik ayrımı yaparak doğa bilimlerinin, açıklamaya dayalı bilimler; tarihsel ve toplumsal alanı kendisine nesne olarak belirleyen bilimler
olan tin bilimlerinin, anlamaya (verstehen) dayalı bilimler olduğu tezini savunmuştur. Buna göre tarihsel ve toplumsal gerçeklik alanı, insan üretimi bir alan olması dolayısıyla doğal gerçeklik alanından ve doğal olgulardan farklıdır ve nesne alanından kaynaklanan bu
farklılık, metodolojik açıdan bu bilim gruplarının farklı kategorilerde değerlendirilmesi gerektirir. “Kendimi bile, başkalarının yaşantılarını kendi içselliğimde hissetmek suretiyle
anlarım” diyen Dilthey, tin bilimleri için ‘dışarısı’ diye ham verilerin toplanacağı bir yerin
olmadığını; bu alanda bilim adamının, başkalarıyla ortak ve kendine özgü yanları olan kendi anlam dünyasından, başkalarının ortak ve her birinin kendine özgü anlam dünyalarına
(en geniş anlamıyla kültür dünyasına) bakmakta ve anlamaya çalışmakta olduğunu savunur. Oysa doğa bilimleri, tek tek varlıklarla, yalnız bir cinsin örnekleri ile ilgilenir. Bu yüzden de doğa bilimlerinin açıklamaya çalıştığı nesne alanı, genel olanla, cinsle ve kanunla
belirlenir. Buna karşılık tin bilimleri ferdi şekillenmeler ve özel oluşumlarla ilgilenir”
(Akın, 2011b: 124).
İnsanın ve toplumsal dünyanın bütünselliğini/totalliğini merak eden ve bu yönde
araştırmalara girişen Dilthey, tin bilimlerini öncelikle tarihsel bir çerçeveye oturtur. İnsan
ancak tarih içerisindeki konumlanışı ile anlaşılabilir. Tin bilimlerine temel kazandırma
konusunda özel istek duyar ve bununla ilgili bir plan geliştirir. Sorusu şudur: “Bir tarih
yazımcısının yargılarının, bir iktisatçının vardığı sonuçların, bir hukukçunun kullandığı
kavramların altında hep temelde yatan ilkeler bağlamı hangisidir ve bu bağlamı kesinlikle
belirlemek olanaklı mıdır? Bunu araştırmak metafiziğe dönüş müdür?” (Dilthey, 1999: 15).
Tin bilimlerinin doğa bilimlerinden bağımsızlık kazanmasının yolunu aralamak ister. Bu
anlamda insana yönelir; isteyen, hisseden, bir şeyler planlayıp amaçlayan insanı temel
yerleştirir. İnsani varoluşun bütünlüğünü merak eder. İnsanın total kimliğine, totalliğine
bağlanır. Bu bütünlüğün tarih ve dil araştırmasıyla görülebileceğinin ifade eder. “Bizim
gerçeklik hakkındaki tasarım ve bilgimizin en önemli yapıtaşları, öğeleri; kişisel yaşamın
birliği, dış dünya, dışımızdaki bireyle, onların zaman içerisindeki yaşamları ve bu
yaşamların birbirlerine karşılıklı etkileridir. İnsanın istek, duygu ve amaç koymaya dayalı
gerçek yaşama süreci, işte ancak bu bütünlüğün çokçeşitliliği içerisinde kavranabilir”
(Dilthey, 1999: 18-19).
Doğa Bilimleri karşısında bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkan Tin Bilimleri
yöntemi, tarih, siyaset, hukuk, teoloji, ekonomi-politik, sanat, edebiyat için de geçerli
olacak şekilde geliştirilmektedir. Ki, bunların tamamı ‘tin bilimleri’ adı altında
toplanmaktadır (Dilthey, 1999: 24). Tin bilimi kavramı, bu bilimleri bir bütün olarak
kurma olanağı sağlamaktadır. Bütünsel insani gerçekliği hedefleyen tin bilimleri (kültür
bilimleri) insan ile ilgili diğer disiplinlere de esin kaynağı olacaktır. Dolayısıyla
gerçekliğin bütünsel yapısını araştıracak, farklı disiplinlerden yararlanacak, disiplinlerarası
bir yönelim geliştirecektir. Tin bilimleri, tinsel olguları merkeze almaktadır. Tinsel olgular
ise insanlık içerisinde tarihsel olarak gelişmiş olan şeylerdir ve insan, tarih ve toplum
bilimlerinin konusu olan tinsel dünya, herşeyden önce, üzerinde hâkimiyet kurmak
istediğimiz bir gerçeklik/doğa değil, tam tersine kavramayı dilediğimiz bir gerçeklik

halindedir. Kavramak istenilen tinsel olgular, pozitivist yöntemin dışında, ona karşıt
geliştirilecek yeni bir yöntemle ele alınmalıdır. Tini bilimleri, genel tinsel yaşama ait
olguları incelemelidir. Tinsel yaşama ait olgular, insanın psiko-fizik yaşam bütünlüğünden
kopartılamazlar. Öyle ki, toplumsal/tarihsel olguları betimlemek ve çözümlemek isteyen
teorik bir çaba, insan doğasının bu psiko-fizik bütünlüğünü gözardı edemez ve bu bütünlük
sadece tinsel olan şeylerle sınırlandırılamaz (Dilthey, 1999: 26-28). Tin bilimlerinin
konusu, tamamen insani/tarihsel gerçekliktir.
İnsani gerçekliğinin bilgisinin nasıl elde edileceği sorusu Dilthey için önemli bir
sorudur. Bu soru kişiyi yöntem araştırmasına götürmektedir. Tin bilimlerinin araştırma
pratiğinde tekillik yani özgünlük sorunu da önemlidir. Bu bağlamda tin bilimleri tekilin
anlaşılmasında açıklamanın yanında anlama temel yöntem ilkesi olmalıdır. Tin
bilimlerinin doğa bilimlerinden farkı burada yatmaktadır. Çünkü tin bilimlerinin konuları
insana dıştan gelen fenomenler yahut tepkiler değildir; aksine doğrudan doğruya iç
gerçekliğin bizzat kendisidir ve muhakkak ki bu iç gerçeklik, içten yaşanarak
deneyimlenmiş bir bağlam olarak vardır. Bu iç gerçeklik aynı zamanda başkalarıyla
birlikte vardır, başkasını gerektirir. “Tekil olarak şekillenmiş bir bilinç, böyle bir yeniden
kurma ile yabancı ve tamamen başka bir yapıda olan bir tekilliğin objektif bir bilgisini
nasıl elde edebilir ve buna hangi yöntemle ulaşabilir ki? Bilgi elde etmenin diğer
yöntemleri arasına görünüşte böylesine tuhaf bir şekilde giren bu yöntem nasıl bir
yöntemdir? Duyulara dıştan verili olan işaretler aracılığıyla içsel gerçekliğin bilinmesini
sağlayan bu yönteme anlama diyoruz” (Dilthey, 1999: 85-86). Anlama hayli yaygın bir
kullanıma sahiptir; gündelik hayatın pek çok alanında karşımıza çıkar. Anlama çeşitli
dereceler gösterir. Ama tin bilimlerinin bir yöntem olarak seçtiği anlama, bir tür
açımlanma ve yorumladır. Bu hermeneutik yöntemdir (Dilthey, 1999: 107).
Dilthey, “insanlar ile ilgili bilginin eylemin anlamlı doğasını göz önünde
bulundurmak zorunda olduğunu savunur. Gerekli olan şey vestehen ya da kavrayıştır. Bu
belli bir eylem hattını etkileyen öznel anlamları yeniden kurmaya çalışacak gözlemciyi ve
bireysel psikolojileri ve yaşam tarihlerini duygu sezgisiyle anlamak kadar, paylaşılan
kültürel değerlerin yeniden yaratılmasını içerebilecek bir eylemi gerektirir. Dilthey insan
yaşamının incelenmesinin doğa bilimlerinden daha çok Geisteswissenschaften’a
(ruhbilimi) ait olduğunu savunmaktadır” (Smith, 2005: 29). Tinbilimleri yahut kültür
bilimlerinin temel yönelimlerini çıkarmak, tin bilimlerinin çerçevesini çizmek Dilthey için
büyük önem taşımaktadır.

Ernst Cassirer (1874-1945)
Alman düşünürü Cassirer, Kant’ın felsefesinden hareket ederek kavramlar
dünyasını analiz eder. Vico ve Herder gibi kültür kuramcılarından etkilenir. Kültür kuramı
bakımından hayli önemli olan sembol kavramını analizlerinin merkezine yerleştirir. Ayrıca
kültür bilimleri alanına önemli katkılar verir, kültür bilimlerinin mantığını çözümler ve bu
alana gerçek bir katkı sunar. Önemli eserleri arasında Mitik Düşünme, Bilginin
Fenomenolojisi, Dil, Sembol Kavramının Doğası, Rölativite Teorisi bulunmaktadır.

Cassirer, Kültür Bilimleri geleneği içinde önemli bir isimdir, bu çalışma pratiğinin
atlanmaz basamaklarından biridir. “Cassirer’nin yöntem olarak transendental yöntemi
benimseyen, genel bakış açısı itibariyle de idealist olan felsefesi, temelde bilgi problemi ve
bilimlerin mantığına ilişkin eleştirel ve tarihsel bir araştırma üzerinde yoğunlaşmış, ama
biraz daha genel bir çerçeve içinde kültür problemini konu edinmiştir. Empirizme,
pozitivizme, doğalcılığa ve hatta yaşama felsefesine karşı çıkarak yeni bir idealizmin ve
hümanizmin savunuculuğunu yapan ve dolayısıyla insan varlığını ‘sembolik hayvan’ diye
tanımlayan Cassirer kültürün biz insanlara yapay gösterge ve semboller yaratma ve
kullanma imkânı veren kavramsal yeteneğimize dayandığını savunmuştur” (Cevizci, 2002:
212). Kültürün bir bütün olarak insanın özgürleşme sürecindeki yürüyüşü olduğunu
söyleyen Cassirer’ye göre dil, sanat, din ve bilimden her biri bu süreçteki vazgeçilmez
aşamalara tekabül eder. İnsan onlarda yeni bir gücü keşfeder, yepyeni bir kudretin,
kendisine ait ideal bir dünya inşa etme kudretinin ispatını görür.
Cassirer’nin kültür bilimlerine katkısı çok yönlüdür. Gerek kültür bilimleri üzerine
düşünmüş olması, kültür bilimlerinin mantığını, kurgusunu, önemini tartışmış olması
(Cassirer, 2005), gerekse sembol, dil, sanat, mitik düşünce gibi kültür bilimleri bakımından
önemli hususlara ayrıntılı bir şekilde eğilmiş olması, onun önemini biraz daha
belirginleştirmektedir. ‘Sembolik Formlar Felsefesi’ adını verdiği çalışma pratiği, kültür
bilimlerini temellendirmek ve kültür teorisi ortaya koymak çabasındadır. Ona göre
sembolik formlar felsefesi “sadece dünyayı bilmenin farklı biçim ve yönlerini kendinde
birleştirmez, ayrıca bunun dışında, insan ruhunun eseri olan her dışa vurmada, her dünyakavrayışı denemesinde kendi doğrusunu tanıyabilir ve onları kendine özgülüğü içinde
kavrayabilir. Nesnellik problemi ancak bu şekilde kendi tüm boyutlarında görülebilir hâle
gelir ve böylece sadece doğal evreni değil, kültürel evreni de kuşatır, içine alır” (Cassirer,
2005: 43). Başka bir deyişle “Sembolik formlar felsefesi bakışını zihinsel ifade
fonksiyonunun bütün unsurlarına çevirir. O, bu fonksiyonda varlığın kopyalarını ya da
suretlerini değil, şekillenme tarzlarını ve sistemlerini, vakıf olma değil anlam verme
organlarını görür. Zihinsel ifade bilinçte oluşan ve bilinçli olarak gerçekleşen bir
fonksiyondur. Bilincin kurduğu şey olarak sembolik form ne bilinçten, ne de gerçeklikten
soyutlanamaz. Bu yüzden bir sembolik form analizi bilinç analizini yok saymaz. Sembolik
formlar felsefesi bu bağlamda algılayan, anlayan ve düşünen bilincin içyapısı sorusunu
sorar” (Köktürk, 2005: 14).
Kültür bilimleri bakımından sembolik formlar felsefesi gerçek anlamda çok yönlü
bir katkıdır. Dil, mitik düşünme ve bilgi sorununu ayrı ayrı ve uzun uzadıya ele alan eserler
(Bkz. Cassirer), kültür kavramının çerçevesini ve içeriğini belirlemeye dönük güçlü
girişimlerdir. Cassirer, kültür bilimleri alanını etraflı bir şekilde kuşatmak, bu alanın ana
tartışma odaklarına dâhil olmak istemiş ve bunu başarmış bir düşünürdür. O bakımdan
kültür bilimleri alanında en az kurucu figürler kadar büyük katkılar vermiş biridir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültür bilimlerinin temel tartışma alanları insan, disiplinlerarasılık, tarihsel
dünya, pozitivizm eleştiri yer almaktadır.

Kültür bilmlerinin öncüleri arasında İbni Haldun, Herder, Vico ve Dilthey
dikkat çeker.

Kültür bilimlerinin kültür sosyolojisine katkısı önemlidir. Kültür sosyolojisinin
inşa sürecinde azımsanmayacak rolü bulunmaktadır.

İbni Haldun’un kültür tartışmalarına katkısı ‘umran’, ‘asabiyet’, insan
hayatının şekilleri gibi hususları tartışmış olmasıdır.

Wilhelm Dilthey kültür bilimleri için önemi büyüktür. Gerçek bir öncüdür. Tin
bilimleri kavramı ona aittir.

Bölüm Soruları
1) "Kendimi bile, başkalarının yaşantılarını kendi içselliğimde hissetmek suretiyle
anlarım" sözüyle Dilthey tin bilimlerini nasıl açıklamaktadır?
2) İbn Haldun'un kültür bilimlerine katkısını "umran ilmi" ve "asabiyet" kavramları
üzerinden açıklayınız.
3) Kültür bilimlerinde pozitivist yöntemin imkânını tartışınız.
4) Ernst Cassirer'in "Sembolik Formlar Felsefesi" adlı çalışmasının kültür bilimleri
açısından önemi nedir?
5) Aşağıdakilerden hangisi kültür bilimlerinin bir özelliği değildir?
a)

Kendilerini belli bir geleneğe dayandırırlar.

b)

Tarihselci bir bakış açısına sahiptirler.

c)

Evrensel, genel-geçer yasalara ulaşmayı amaçlarlar.

d)

Faillik ve anlamı merkeze alırlar.

e)

Salt bireysel olguları açıklamayı hedeflemezler.

6) Aşağıdakilerden hangisi Giambattista Vico'nun "Yeni Bilim" adlı eseriyle ilgili
yanlış bir ifadedir?
a)

Tarihsel ve toplumsal olguları inceler.

b)

Özel mülkiyet ve egemenlik biçimlerini ele alır.

c)

Epistemoloji ve toplumsal hayat üzerine tartışmaları içermektedir.

d)

İnsanı kültür bağlamında anlamayı önermektedir.

e)

Kültürel incelemelerin niceliksel olarak açıklanmasını önermektedir.

7) Aşağıdakilerden hangisi Ernst Cassirer'in eserlerinden biridir?
a)

Bilginin Arkeolojisi

b)

Rölativite Teorisi

c)

Yeni Bilim

d)

Hermeneutik ve Tin Bilimleri

e)

Kültür ve Sembol

8) Aşağıdakilerden hangisi kültür biliminin öncüleri arasında yer alır?
a)

İbni Haldun

b)

Michel Foucault

c)

Aristoteles

d)

Thomas Hobbes

e)

Farabi

Cevaplar: 5) c; 6) e; 7) b; 8) a .

12. KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültürelçalışmalar okulunun oluşum süreci.
2. Kültürel çalışmalar okulunun temel tartışma alanları.
3. Kültürel çalışmalar okulunun öncüleri.
4. Kültürel çalışmaların kültür sosyolojisine katkısı.
5. Raymond Williams’ın kültür tartışmalarına katkısı.
6. Stuart Hall’in kültürel çalışmalar için önemi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültürel çalışmalar okulunun oluşum sürecinin temel aşamaları nelerdir?
2. Kültürel çalışmalar okulunun temel tartışma alanları hangileridir?
3. Kültürel çalışmalar okulunun öncüleri kimlerdir?
4. Kültürel çalışmaların kültür sosyolojisine katkısı ne şekilde gerçekleşmiştir?

Anahtar Kavramlar


Kültürel çalışmaları



İngiliz kültür çalışmaları



Raymond Williams



Stuart Hall



Altkültür

Kültürel Çalışmalara Genel Bir Bakış
Kültürel Çalışmalar, genel anlamda Britanya Kültürel Çalışmaları, Birmingham
Okulu, Kültürel İncelemeler yahut İngiliz Kültürel Çalışmaları şeklinde ifade edilen yeni
bir kültür açıklama biçimi olarak yirminci yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de ortaya
çıkan bir akımdır. Kültürel Çalışmalar, 1950’lerin sonları ile 1960’ların başlarında Richard
Hoggart ve Raymond Williams’ın katkılarıyla oluşmuştur. Çağdaş Kültürel Çalışmalar
Merkezi (ÇKÇM) (Center for Contemporary Culturel Studies-CCCS), 1964’te
Birmingham Üniversitesi’nde kuruldu. İlk yöneticisi edebiyat eleştirmeni Richard
Hoggart’tır. Daha sonra Stuart Hall yöneticilik yapmıştır.
İngiliz Kültürel Çalışmaları kültüre eleştirel ve multi-disipliner yaklaşan bir proje
olarak Birmingham Çağdaş Kültürel Çalışmaları olarak başladı. Başlangıçta İngiliz
Kültürel Çalışmaları dikkatini kendi dönemlerinin sorunları üzerinde yoğunlaştırmış ve
kültür politikası üzerinde çalışmıştır. Richard Hoggart, The Uses of Literacy adlı
kitabındabireylerin kültürel kaynaklarla nasıl yaşadıkları ve nasıl kimlik oluşturdukları
incelenmiştir. Çalışmanın ilk yarısı İngiltere’de işçi sınıfına dâhil olan toplulukların nasıl
gelenekselolarak karşıt kültür geliştirdikleri ve bu toplulukların devlet, okul ve medya
aracılığı ile ulusal kültüre dâhil edilme süreçlerinin incelenmesine ayrılmıştır. Bu ilk
çalışmalar sınıf ve ideoloji kavramlarından hareketle alt kültürlerin (özellikle işçi sınıfı
çalışılmıştır) medya aracılığı ile nasıl sisteme dâhil edildiği ile ilgilenirken, yeni toplumsal
hareketler çalışmaları etkilemiş, feminizm, ırk, eğitim ve pedagoji ve Thatcher hükümeti
ile beraber yeni muhafazakâr hâkimiyet gündeme alınmıştır (Dağtaş, 1999: 337).
Kültürel kuram içinde etkili bir konuma sahip olan bu akım “öylesine güçlüdür ki,
kimileri ‘kültürel çalışmalar’dan söz ettiklerinde çoğunlukla örtük olarak bu alanı ve onun
soyunu ifade ederler. Britanya kültürel çalışmalarının kimi temel yönelimleri şunlardır:
araştırma ilgileri ve kuramsal etkileri bakımından belirgin bir biçimde disiplinlerarasıdır;
temel ilgi, kültürün iktidar ve direnişin işlediği bir alan olarak araştırılmasına yöneliktir;
üst kültür kadar popüler kültür incelemesini de onaylar; solun meselelerine yönelik siyasal
kararlar, araştırma başlıklarını çoğunlukla etkiler” (Smith, 2005: 208).
Merkezin tarihi gerilimler ve tartışmaların dışında kalmadı. Araştırmacıların ilgi
alanları farklı olabilmekteydi. Merkez içerisinde başlayan çalışmalar, pek çok kaynaktan
beslenmektedir. Batı marksizmi, Alhusser, Gramsci bunlar arasında gösterilebilir. Kültüre
öncelik veren merkez, “iktidar sistemleriyle çoğul ilişkileri bakımından metinsellik, anlam,
ideoloji ve kimlik meselelerini sorgulayan dinamik ve karmaşık bir alan” özelliği
göstermektedir (Smith, 2005: 209). Bununla birlikte merkeze mensup araştırmacıların
yürüttüğü çalışmalar bir genellemeye tabi tutulduğunda üç temel konunun öne çıktığı
söylenebilir. Bu konular şunlardır: “1)Kitle iletişim araçlarının metinsel incelemeleri ve
bunların hegemonya ve ideolojiyi yeniden üretmeye dönük işleyiş biçimleri; 2) Günlük
yaşamın özellikle altkültürlerin etnografik incelemeleri. Bunlar kabaca politikanın,
iktidarın ve eşitsizliğin yaşam tarzı ve modayı nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkarmaya
çabalamakta idi; 3) Thatcherizm ve ırkçı milliyetçilik çalışmaları gibi siyasal ideolojiler ile

ilgili çalışmalar. Burada ilgi, bunların kültürel kodlarının ortaya çıkarılması ve denen geniş
bir kamusal çekim yaratabildiklerini saptama üzerinedir” (Smith, 2005: 213).
Özellikle altkültürler, gençlik hareketleri, siyah gençlik yaşantısı, direniş biçimleri
çalışmalarda öne çıkmaktadır. Merkez, gençlik kitlesini sadece devrimci ve sınıfsal
özellikleri ile değerlendirmekte, katı bir altkültür anlayışı ortaya koymaktadır. Oysa
gençlik davranışlarının farklı yönelimleri, istekleri ve amaçları olabilir. Bu yönde eleştiriler
alan çalışmalar, gençlik alt kültürlerini sınıfsal değerlendirmeye indirgemiştir. Gençlik
davranışları sınıf içerikli olmaktan ziyade yeni özgürlükler, yeni zenginlikler arayışı
şeklinde değerlendirilmelidir (Slattery, 2007: 416). Altkültür fikrinin yeniden
canlanmasında, kültürel incelemelerin ana konuları arasında yer almasında merkezin
katkısı belirgindir (Jenks, 2007: 19).
Edebiyat eleştirisinde estetikçi tarzı ve üst kültür çalışmalarını yadsıyan merkez,
daha çok popüler kültür ürünleri, işçi sınıfı deneyimleri, orta kuşak kültürü üzerine
eğilmeyi yeğlemiştir. Irk, cinsiyet, mekân, mimari ve şehir de önemli araştırma alanları
arasında yer almıştır. Sosyal teori ve siyaset teorisinden gençlik kültürü, kitle iletişim
araçları, sınıf çatışması ve popüler kültüre uzanan geniş bir alanda araştırmalarını
gerçekleştiren ekol, önemli bir akademik disiplin halini aldı ve yeni sol hareketin ön
saflarında yerini aldı (Slattery, 2007: 413).
Kültür çalışmalarının yanı sıra merkez, aynı zamanda öğrenci de yetiştirmiş ve yeni
kuşak araştırmacılarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu yönüyle de gerçek
anlamda bir okul/ekol halini almıştır. Yayın alanında da belli bir etki ortaya koyan
merkezin kültürel inceleme alanında pek çok dergi yayınladığı görülmektedir. Sonraki
zamanlarda grup üyelerinin merkezden ayrılması, farklı ilgi alanlarının oluşması Kültürel
Çalışmaların zayıflamasına neden olmuştur.
Kültürel Çalışmalar geleneği içinde “kültüre yönelik çok disiplinli bir yaklaşım
doğdu; sadece sosyal bilimlerden kaynaklanan Ortodoks yaklaşımlardan değil, fakat aynı
zamanda mesela feminizm, Marksizm ve göstergebilimin önerdiği daha radikal
yaklaşımlardan da yararlandı. Bu yaklaşımlar çeşitliliği, yeni soruların sorulmasını ve
dolayısıyla kültür kavramının tam olarak gerektirdiği şeyin kavramsallaştırılmasını
kolaylaştırdı. Daha özelde kültürel araştırmalar, edebi eleştiri, estetik ve müzikoloji gibi
geleneksel eleştirel disiplinlerde görülen kültürle ilgili önyargılara karşı kendisini
konumlandırmış olarak görülebilir. Bu tür geleneksel disiplinler, kültürel ürünleri büyük
ölçüde kedi sosyal ve tarihsel üretim ve tüketim şartlarından bağımsız olarak, meşru
şekilde ve hatta iyice tüketircesine incelenebilecek nesneler veya metinler olarak ele
alırken, kültürel araştırmaları savunanlar, kültürel ürünleri, açıkça, diğer sosyal pratiklerle
ilgili biçimde ve özellikle ırk, sınıf ve toplumsal cinsiyet gibi siyasal yapı ve sosyal
hiyerarşilerle irtibatlandırarak konumlandırırlar. Bu yaklaşım şu anlama da gelir ki,
incelenecek kültürel ürünler sadece entelektüel ve sanatsal elit çevrelerce seçilmiş ve
yüceltilmiş olmaz, fakat daha ziyada toplumun bütün katman ve kesimlerinde karşılaşılan
maddi ve sembolik ürünler olur” (Edgar-Sedgwick, 2007: 100).

“Merkez, kurulduğu günden itibaren disiplinlerarası bir özelliğe sahip oldu; en fazla
sosyoloji ve edebi eleştiriye, fakat aynı zamanda önemli bir ölçüde tarihe başvurdu”
(Edgar-Sedgwick, 2007: 51). Bunu merkezin yöneticilerinden biri olan Hall de ayrıca
vurgular. Merkez, büyük oranda büyük kültürel dönüşümlere dönük ilgiden doğmuştur.
Kültürel Çalışmalar’ın ortaya çıkışı, beşeri bilimleri ve sosyal bilimleri zayıf düşüren ve
aynı zamanda akademik çalışmanın politize hâle geldiğini gösteren bir krizin parçasıdır.
Yönelimi açısında özünde kuramsal olan ve Marksizm, göstergebilim, feminizm ile diğer
söylemlerden beslenen Kültürel Çalışmalar, bir disiplin olarak değil, toplumun kültürel
boyutlarının araştırılmasında farklı disiplinlerin kesiştiği bir alan olarak görülmüştür.
Yerleşik düşünceleri yıkmaya niyetli bu alan, bilinçli bir biçimde, bilgi üretimi pratiğinin
dönüştürülmesiyle, kültürel politika sorunlarıyla, iktidara ilişkin kültürel ve kuramsal
sorular sormakla ilgilenmektedir (King, 1998: 19).
Kültürel Çalışmalar, kültüre öncelik vermesi, kültürün özerkliğini belirlemesi
bakımından önem arz eder. Kültürü iktidar ve güç çerçevesinde değerlendirmesine karşın,
kültürel incelemelerin gelişmesine ciddi anlamda katkı sunduğu söylenebilir. Kültür
kavramının sosyolojik analiz ve tartışmanın merkezine taşıması ayrıca vurgulanmalıdır. Bu
anlamda yapmış olduğu çalışmalarla kendini modern sosyolojide bir tarz olarak kabul
ettirmiştir (Slattery, 2007: 415). Son dönem entelektüel alanda kültüre dönük ilginin
gelişmesinde bu merkez mensuplarının araştırmalarının etkili olduğu görülmektedir.
Raymond Williams’ın bizzat kültüre vermiş olduğu katkı, S.Hall’ün kültürel incelemeleri
anılmaya değer.

Kültürel Çalışmalar Okulu’nun Öncüleri
Richard Hoggart (1918-2014)
Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin ilk kurucusu olan Hoggart, işçi dünyasının içinde
yetişmiş ve bu dünyayı gözlemlemiştir. Kültürel incelemeleri önemsemiş, siyasal okumaya
fazla iltifat etmemiştir. Temel eseri The Uses of Literacy’de (Okuryazarlığın Kullanımları)
modern iletişim araçlarıyla yayılan kültürün işçi sınıfı üzerindeki etkisini incelemektedir.
Kültür endüstrisi ürünlerinin halk üzerindeki etkisinin gereğinden çok abartıldığı ve
önemsendiği görüşünü işleyen Hoggart, araştırmanın sonunda ‘bu kültürel etkilerin
davranışların dönüşümü üstündeki ağırlığının oldukça yavaş oluştuğunun ve çoğu kez daha
eski güçler tarafından nötralize edildiğinin’ unutulmaması gerektiğini belirtir. Halkın
değişimlerden ve etkilerden kendilerini koruduğu tezini işlemektedir (Mattelart-Neveu,
2007: 24). Böylece halkın, kendi kültürel ikliminde yaşadığını, kültürel çalışmaların buna
yönelmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.
Onun eserinin özgün yanı, işçi sınıfının kültürel anlamda gündeme getirilmesi ve
aynı şekilde edebiyat eleştirisi yöntemini popüler kültüre taşımasıdır. Bunun yanı sıra eseri
bir takım spekülatif yorumlar içermesi bakımından eleştirilere konu olmuştur. “Hoggart,
metinsel ve yazınsal eleştirinin yöntem ve araçlarını, bunların klasik ve meşru yapıtlar
üstündeki uygulamasını kitle kültürü ürünlerine, popüler kültür davranışları dünyasına
yönelterek kullanmak ister” (Mattelart-Neveu, 2007: 34).

Hoggart daha sonraki çalışmalarında gündelik hayat, medya, edebiyat, eğitim
alanlarına yöneldi. Gündelik hayatta sanat ve edebiyatın rolleri ve durumları ile ilgilendir.

Raymond Williams (1921-1988)
Kültürel Çalışmalar’ın en etkili isimlerinden biri olan Williams, kültür, iletişim,
medya, edebiyat gibi alanlarda birçok eser kaleme almıştır. Siyasal ve ideolojik ilgilerinin
yanında kültürel yaklaşım onun özenle koruduğu bir yaklaşım tarzıdır. 1963 yılında
yayınlanan Culture and Society başlıklı kitabı, kültürel çalışmaların başlangıcını belirler.
İngiliz kültür dünyasının eleştirisine odaklanan Williams, kendine özgü bir kültür anlayışı
geliştirmeyi denedi.
Kültür, başlıca ilgi alanlarından biridir. Bir kültür sosyolojisi kurmak ve
geliştirmek, kültürün sosyolojik özelliklerini açıklamak amacındadır. Kültür adlı
kitabı(Williams, 1993) bu amacın bir göstergesidir. Sözü edilen kitap adım adım bir kültür
sosyolojisi kurma girişimidir. Kültürün genel anlamda tanımlarıyla ve içeriğiyle ilgilenen
kitap, daha sonra kültür sosyolojisinin özellikleri, kaynakları ve yansımaları üzerinde
durmaktadır.
Williams bir kültür sosyolojisinin gereğine inanmaktadır. Ne ki, kültür sosyolojisi
geç gelişen bir alt disiplin olduğu kadar sosyolojinin din, aile, siyaset, sanayi gibi ana
alanları tarafından da şüpheyle karşılanmaktadır. Buna rağmen yeni bir evreye girmiş
kültür sosyolojisi alanında pek çok kişi çalışmalar yapmaktadır. Kültür sosyolojisi
disiplinlerarası bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Farklı yaklaşım ve yöntemlerin
birbirlerine yakınlaşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda sanat, iletişim, dil alanlarının
kesişim noktasında belirginlik göstermektedir. Kültür sosyolojisindeki bütün yakınlaşmalar
ise, özellikle kültür kurumları ve formasyonlarının yeni toplumsal çözümleme biçimlerine,
bunlar arasındaki gerçek ilişkilerin araştırılmasına, bir yandan kültürün maddi üretim
araçlarına diğer yandan da somut kültür formlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu araçları
sağlayan ise sosyolojidir; yakınlaşma çerçevesinde oluşan yeni bir sosyoloji (Williams,
1993: 12). Böylesi bir çerçevede beliren yeni kültür sosyolojisi, belirli bir dönüşüm
noktasında, iki açık eğilimi olan bir yakınlaşma olarak görülebilir. Birinci eğilim genel
sosyolojik düşünce içinde yer alan ve buna bağlı olarak da özellikle sosyolojik olan bir
eğilimdir; ikincisi ise kültür tarihi ve çözümlemesi ile ilişkilidir.
Kültür sosyolojisinin hangi konuları incelemesi gerektiğine ilişkin Williams, belli
bir taslak sunmaktadır. Ona göre kültür sosyolojisinin ilgilenmesi gereken belli başlı
alanlar şunlardır: kültürel üretim kurumları ve formaları; üretim araçları; özgül sanat
formları; yeniden üretim süreçleri ve kültürel örgütler. Böylece kültürün bütün alanları,
kültürel formlar kültür sosyolojisinin inceleme alanına dâhil edilir.
Genel kültür kuramı ve kültür sosyolojisinin yanı sıra kültürel hayatı doğrudan
etkileyen kimi alanlarda da çalışmalar yapmıştır. Televizyon bu alanlardan biridir.
Williams (2003), televizyonla ilgili kitabında televizyonun teknolojik boyutlarını,
teknoloji-toplum ilişkisin kurarak anlatmakta ve televizyonu kültürel bir biçim olarak

analiz etmektedir. Kültürel Çalışmlar’ın kuruluşundan evvel, kültür üzerine yoğun bir
emek veren Williams, hem mensubu olduğu ekole hem de genel anlamda kültür
sosyolojisine önemli katkılar yapmış bir düşünürdür. Kültür sosyolojisinin çağdaş
öncülerinden biridir.

Edward P. Thompson (1924-1993)
New Left dergisinin kurucuları arasında yer alan Thompson, Kültürel Çalışmalar
ekolünün önemli simalarından biridir. Thompson’un çalışması halk sınıflarının yaşamı ve
direniş uygulamaları üstünde odaklanmıştır. En tanınmış eseri The Making of English
Working Class, toplumsal tarihin bir klasiği ve bir toplumsal grubun (işçi sınıfının) sosyotarih üstüne bir düşüncedir (Mattelart-Neveu, 2007: 25).
Thompson, Kültürel Çalışmalar’ın diğer kurucu figürleri gibi Marksist eğilimde
olmasına karşın kültürel incelemeleri önemsemiş, kültürü sadece ekonomik altyapı ile
açıklamayı düşünmemiştir. Gene diğer kurucu simalar gibi işçi sınıfı üzerine çalışmalar
yapmış olmasına rağmen, bu sınıfın kültürel yönlerini ele almıştır. Bu yönüyle de kültürel
çalışmanın yönelimlerine önemli bir katkı sunmuştur.

Stuart Hall (1932-2014)
Jamaika kökenli bir Afro-Karaipli olan Hall, Kültürel Çalışmalar’ın kurucu
isimlerinden biridir. Hoggart’tan sonra merkezin yöneticiliğini yürütmüştür. Sömürgecilik,
popüler kültür, alt kültürler, toplumsal hareketler, siyah gençlik, ırk, medya ilgi alanları
arasındadır. Kültürel Çalışmalar bünyesinde bir kuramcı olarak belirdi, kuramsal
çalışmalara ağırlık verdi. Kültürel Çalışmalar’ın benimsenmesi ve etkili olmasında başat
rolü oynadı. Hall, ağırlıklı bir şekilde İngiliz işçi sınıfının renk ve ırk yapısına odaklandı ve
bu faktörlerin sınıf yapısını böldüğünü ifade etti. Bu anlamda siyah gençliği işçi sınıfı
içinde değerlendirdi. Ona göre ‘siyah suç’, tıpkı siyah ayaklanmaları gibi sınıfsal
egemenliğe ve beyazların üstünlüğüne karşı siyah direnişin bir parçasıydı. Görüşleri kimi
itirazlar almıştır (Slattery, 2007: 415).
Hall, ırk sorununa kültürel açıdan yaklaşır. ‘Açık ırkçılık’ ve ‘anlaşılan ırkçılık’
şeklinde ırkçılık tasnifi yapan Hall, açık ırkçılığı bariz bir bağnazlık türü olarak görür.
Anlaşılan ırkçılığı ise gerçek ya da hayali olsun içerisinde sorgusuz bir varsayım dizisi
olarak hakkedilmiş ırkçı öneri ve iddialara sahip bulunan ırkla ilgili olay ve durumların
açıkça benimsenmiş anlatımları şeklinde tanımlar. Anlaşılan ırkçılık, ırkçı ifadelerin bu
ifadelerin temel aldığı ırkçı dayanaklar bile belirtilmeden formülleştirilmesini sağlar. Hall,
açık ya da bariz ırkçılığın doğal olarak toplumsal bakımdan saldırgan olduğu kadar politik
bakımdan da tehlikeli olduğunu ancak anlaşılan ırkçılığın daha yaygın ve sinsi olduğunu
açıklamaktadır (Edles, 2006: 160).
Stuart Hall, ideoloji ve medya alanlarına özellikle eğilmektedir. Hall medya
iletilerinin üretimi ve tüketimini ‘yeniden üretim’ kavramı çerçevesinde ele alır. Bu
bağlamda üretim pratiklerine ilişkin kullanılan bilgiler, tarihsel olarak tanımlanan teknik

beceriler, profesyonel ideolojiler, kurumsal bilgi, tanım ve varsayımlar iletinin kendisini
biçimlendirir. Hall, modern kitle iletişim araçlarının kültürel ve ideolojik alanı tedricen
kolonileştirdiğini söyler. Toplumsal gruplar ve sınıflar üretici ilişkilerinde olmasa da
'toplumsal' ilişkilerinde giderek parçalanan ve kısımlar hâlinde farklılaşan hayatlar
sürdürürken kitle iletişim araçları, grupların ve sınıfların öbür sınıflara dair bir hayat,
anlam, pratik ve değer ‘imgesi’ inşa etmelerinin temelini sağlamaktadır. Ayrıca bölük
pörçük parçalardan toplumsal bütün oluşturulacak temsilleri ve düşünceleri sunmaktadır
(Dağtaş, 1999: 338). Bir kültür endüstrisi kurumu olarak medya, belli bir idelojik yükle
hareket etmektedir.
Küreselleşme ve kimlik konularına bir hayli duyarlı olan Hall, küreselleşmenin
eleştirisini yaparak bu sürecin yeni kültür ve kimlik tanımları getirdiğini belirtir. Bir dünya
süreci olan küreselleşmeyi İngiliz olmakla, İngiliz kültürünün bir sunumu olmakla eş tutan
Hall (1998a: 40-41), küreselleşmenin yeni bir sistem oluşturduğunu, bu sistemin yeni
kimlikler ve kültürler önerdiğini ifade etmektedir. Bir küresel kitle kültürü doğmaktadır.
Bu kültürün öncüsü ise yeni İngiltere olan ABD’dir. Küresel kitle kültürün öncelikle Batı
merkezlidir. “Yani, batı teknolojisi, sermayenin yoğunlaşması (tekelleşmesi), tekniklerin
yoğunlaşması, Batı toplumlarında gelişmiş emeğin yoğunlaşması ve Batı toplumlarının
öyküleri ve görselliği: Bunlar, bu küresel kitle kültürünün de yönlendirici güç kaynağı
olmayı sürdürüyor. Bu anlamda, küresel kitle kültürü Batı merkezlidir ve daima İngilizce
konuşur” (Hall, 1998a: 49). Küresel kitle kültürünün bir başka özelliği ise türdeşleştirici bir
kültür olmasıdır. Her yerde İngilizliğin ya da Amerikalılığın küçük mini versiyonlarını
üretmeye kalkışmaz. Farklılıkları özümseyerek daha büyük, her şeyi kapsayan ve aslında
Amerikan tarzı bir anlayışı olan çerçevenin içine yerleştirmek istemektedir.
Kimlik ona göre (Hall, 1998b: 70-72) kısmen bir anlatı, kısmen bir tür temsildir.
Kimlik dışarıda biçimlenen ve sonra bizim hakkında öyküler anlattığımız bir şey değildir.
Kişinin kendi benliğinde öykülenen bir şeydir. Kimlikler aslan tamamlanmaz, asla
bitirilmezler; daima inşa halindedirler. Kimlik daima oluşum halindedir. Kimlik daima bir
‘öteki’ni gerektirir. Öteki olmadan kimlik kurulamaz. Ama bununla birlikte kimlik,
özdeşleşme sürecini, bu onunla aynı şey ya da biz hepimiz aynıyız deme sürecini ifade
eder yahut bunu çağrıştırır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültürel çalışmalar
merkezinde yer almaktadır.

okulu,

1960’lardan

itibaren

kültür

tartışmalarını


Kültürel çalışmalar okulunun temel tartışma alanları arasında kitle iletişim
araçları, günlük kültürel özellikler, altkültürler yer almaktadır.

Kültürel çalışmalar okulunun öncüleri arasında Hoggart, R. Williams, S. Hall
bulunmaktadır.

Kültürel çalışmaların kültür sosyolojisine katkısı önemlidir. Kültürün gündelik
hayat formları içerisinde tartışılması önem arz eder.

Bölüm Soruları
1) Richard Hoggart'ın "kültür endüstrisi" hakkındaki görüşlerini açıklayınız.
2) Birmingham Okulu'nun kültürel çalışmalara katkısını açıklayınız.
3) Stuart Hall küreselleşme ve kitle kültürü arasındaki ilişkiyi nasıl açıklar?
4) Raymond Williams'ın çalışmalarının bir disiplin olarak kültür sosyolojisi açısından
önemi nedir?
5) Aşağıdaki isimlerden hangisi Richard Hoggart'ın modern iletişim araçlarıyla
yayılan kültürün işçi sınıfı üzerindeki etkisini inceleyen eseridir?
a)

Yeni Zamanlar

b)

Okuryazarlığın Kullanımları

c)

Kültür ve Toplum

d)

Televizyon Teknoloji ve Kültürel Biçim

e)

Sembol ve Toplum

6) I. İngiliz işçi sınıfının renk ve ırk yapısına odaklanmıştır.
II. Irk sorununu kültürel açıdan ele almıştır.
III. Irkçılığı, 'açık ırkçılık' ve 'anlaşılan ırkçılık' olarak tasnif etmiştir.
Yukarıdaki ifadelerde bahsedilen kişi kimdir?
a)

Stuart Hall

b)

Richard Hoggart

c)

Wilhelm Dilthey

d)

Raymond Williams

e)

Edward Thompson

Cevaplar: 5) b; 6) a.

13. KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür sosyolojisinin oluşum süreci.
2. Kültür sosyolojisinin temel inceleme alanları.
3. Kültür sosyolojisinde metodolojik yönelimler.
4. Kültür sosyolojisinin önemi.
5. Kültür sosyolojisinin bakış açısı.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür sosyolojisinin oluşum sürecinin ana basamakları nelerdir?
2. Kültürel sosyolojisinin temel inceleme alanları nelerdir?
3. Kültür sosyolojisinde metodolojik yönelimler ne şekilde gerçekleşmiştir?
4. Kültür sosyolojisinin önemini nasıl değerlendirirsiniz?
5. Kültür sosyolojisinin bakış açısı hangi açılarda farklılık arz eder?

Anahtar Kavramlar


Kültür sosyolojisi



Metodoloji



Kültürel alanlar



Kültürel gerçeklik



Emile Durkheim



Max Weber



Georg Simmel

Kültür Sosyolojisini Tanımlamak
Kültür sosyolojisi nedir? Sosyolojinin yeni bir alt dalı mıdır, yeni bir alan mıdır, bir
yöntem midir, bir bakış açısı mıdır, bir yaklaşım modeli midir? Hangi nedenlere bağlı
olarak ortaya çıkmıştır? Diğer sosyoloji dallarından farklı olarak neyi incelemekte ve
açıklamaktadır? Tıpkı kültür kavramının anlaşılması ve tanımlanmasında olduğu gibi
kültür sosyolojisinin anlaşılması ve tanımlanmasında da farklı görüşler ve seçenekler
görülmektedir.
Kültür sosyolojisi, kendisine inceleme konusu olarak kültürü ve kültürel
atmosferi/evreni seçen, kültürün katmanlarını, tabakalarını, ilişkilerini, yönelimlerini ele
alan bir sosyoloji disiplinidir. Toplumsal gerçekliği çözümlerken kültür temelli bir uğraşı
sahiplenen kültür sosyolojisi, bütün bir toplumsal yapının kültürel yönlerini öne çıkarır.
Kendine özgü metodoloji ve kavram çatısı geliştiren kültür sosyolojisi, bakış açısı,
yönelimleri ve değerlendirme ölçütleriyle belirginleşmektedir.
Kültür sosyolojisi genel sosyolojik evrendeki tartışmaların içine yer almaktadır.
Sosyoloji alanında öne çıkan kuramlar, teoriler, metodolojiler ve kavramsal tartışmalar,
kültür sosyolojisinin yapılanmasında etkilidir. Bununla birlikte kültür sosyolojisi, kültür
özelinde yapılan tarihî, felsefî, antropolojik vb. çalışmaların birikimini üstlenmektedir.
Kültür pratiklerini ve kültürel ürünlerinitemel alan olarak belirlemektedir.
Kültür sosyolojisi en başta bir kültür araştırmasıdır. Kültürün, toplumsal
gerçekliğin merkezi bir alanı olduğunu iddia eden kültür sosyolojisi,“temelde sosyal yapı
ile kültürün ayrımı ve ilişkilendirilmesiyle işe başlar. Genel olarak sosyoloji ve özel olarak
kültür sosyolojisi için kültür, sosyal yapının bileşeni olarak kabul edilmektedir. Burada
esas sorun, kültürün sosyal düzen için temel oluşturma fonksiyonudur. Dolayısıyla kültür
sosyolojisi, kültürün, sosyal yapının oluşmasındaki rolünü aydınlatmak, onun düzen kurucu ve aynı zamanda da kurulu düzeni değiştirici rolünü ele almak” durumundadır
(Köktürk, 2011: 17).
Kültür sosyolojisinin oluşumunda, kültür etrafındaki tartışmalar, kültür yorumları,
kültür araştırmaları etkili olmuştur. Dünden bugüne sürekli tartışılan ve üzerinde
konuşulan bir kavram olan kültür, kimi bilim adamları, filozof ve düşünürler için daha
öncelikli bir alan olmuştur. Ayırıcı bir şekilde kültür tartışmasını yürütenlerin açmış
olduğu kulvarda şekillenen kültür sosyolojisi, modern zamanlarda daha özel tartışılan bir
konu hâline gelmiştir. “Kültür sosyolojisi, sosyolojinin görece yeni bir dalı olmasına
rağmen, fikri temelleri 19. yüzyıla kadar gider. Kültür sosyolojisi, geleneğiyle sürekli bir
alış veriş içinde olmuş ve çok farklı biçimlerde tekrar formüle edilmiştir” (Doğan, 2011:
87).
Kültür sosyolojisindeki yöntem tartışmaları, sosyal gerçekliğin karmaşık ve farklı
yönlerini öne çıkarmaktadır. Kültür çok yönlü, çok katmanlı ve değişken bir gerçeklik
olduğu için onun incelenmesi de aynı şekilde çok yönlü ve çok katmanlı olmalıdır. Bu
yüzden tek bir kültür sosyolojisi yaklaşımı yoktur; kültür sosyolojisi, gerek klasik gerekse

modern teorik ve metodolojik gelenekler ve kökenlerden beslenmektedir (Edles, 2006: 17).
Kültür sosyolojisi bu yönüyle disiplinlerarası çalışmayı teşvik etmektedir. Bu ise sosyal
bilimlerin hatta bilimlerin birbirlerinden katı bir şekilde kopmalarını değil, birbirlerine
yakınlaşmalarını gerekli kılmaktadır. “Gerçekte çağdaş kültür sosyolojisinin günümüzde
içermekte olduğu yakınlaşma, marjinal ve çevresel gibi görülmesi mümkün olan iletişim,
dil ve sanat konularından türemiş, genel toplumsal ve sosyolojik fikirlere yönelik bir
ilginin yeniden işlenmesi çabasıdır. Genel sosyolojiye olan müdahaleleri ve kendi
çalışmaları açısından bakıldığında modern bir kültür sosyolojisi, algılanan ve öngörülen
ilişkileri ile diğer olası ve gösterilebilir ilişkileri içinde, etkin ve açık olarak yukarıdakilerin
tümünü kapsayan bir soruşturma çabası içermektedir. Bu haliyle bugün artık kültür
sosyolojisi, yalnızca alanın yeniden ele alınması işi olmaktan çıkmakta ve toplum
bilimlerinin genel etkinliği içinde yeni sorular ve yeni tanıtlar getiren bir disiplin
olmaktadır” (Williams, 1993: 8).
Raymond Williams (1993), kültür sosyolojisinin, belki de kültür kavramının
genişliği, karmaşıklığı, tartışmalı yapısı ve başka sosyal bilimleri tarafından da başat bir
kavram olarak görülmesinden dolayı önceleri bir kuşku ile karşılandığını belirtir. “En son
ve en etkin bir şekilde kültür sosyolojisi, çok farklı yaklaşım ve yöntemlerin birbirlerine
yakınlaşmasıyla ortaya çıkan bir alan olarak görülmelidir… Kültür sosyolojisi geleneksel
kategoriler bakımından kuşkulu bir alan olarak görülecektir. Kültür sosyolojisi,
sosyolojinin bilinen alanlar listesine oldukça geç girmiştir. Sadece sınıf, sanayi ve siyaset
ile aile ya da suç gibi geleneksel olarak bağımlı olunan alanların arasından değil, bunun
yanı sıra sosyolojinin daha tanımlanmış alanları olan din, eğitim ve bilgi sosyolojilerinin
de ardından, alelade bir konu başlığı gibi sosyolojinin içinde yerini alabilmiştir. Bu
durumuyla kültür sosyolojisi hem görünüşte hem de fiilen azgelişmiş bir alandır.”
(Williams, 1993: 7). Sosyolojinin daha önce disiplinleşmiş din sosyolojisi, siyaset
sosyolojisi, aile sosyolojisi vb. alt şubeleri kadar sosyoloji dünyasına kolayca dâhil
olamayan kültür sosyolojisinin meşruiyet problemini aşmaya dönük çalışmalar ortaya
koyduğu söylenebilir. Kültürün sosyolojik bağlamı, kültür sosyolojisinin oluşmasını
kolaylaştıracak en önemli ayrıntı olmaktadır. Çünkü kültür en temelde sosyolojik bir
oluşumdur ve toplumsallık olmaksızın kültürün oluşması, tanımlanması, yayılması
mümkün değildir. Bu yüzden kültür sosyolojik tartışmaların odağında yer alır ve
sosyolojiye içkindir.
Anton Zijderveld, kültür sosyolojisinin önemini, metodolojisini ve alanlarını
ayrıntılı bir şekilde ele aldığı kitabında (2013), kültür sosyolojisinin bir taslağını çıkarmayı
dener. Ona göre kültür sosyolojisinin en belirgin özelliği ‘kültürel faktör’e odaklanmış
olmasıdır. Toplum, kültürel bir olgudur ve dolayısıyla sosyoloji bir kültür bilimidir.
İnsanlar tarafından yapılan, sürekli değiştirilen ya da büyük bir özenle muhafaza edilenleri
içeren kültür kavramını merkezine alan kültürbilimleri, doğa bilimlerinden farklı bir
yönelim ve metodoloji içindedir. Kültür bilimi ‘zihniyet’ alanına yönelir; bilginin elde
edilmesinde sezgi ve içten kavramayı önemser ve temelde ruhsal, zihinsel, maddi olmayan
bir şey olarak gördükleri gerçekliğin niteliksel bir yaklaşımını öngörür. Bu yöntemin adı
vestehen’dir (Zijderveld, 2013: 176). Kültürbilimi yahut kültür sosyolojisi ona göre,

gerçekli içinde kültürel olanın çözümlenmesi olmaktan ziyade, bu gerçekliğin kültürel
boyutlarını aydınlatan bir görme biçimi, bir bakıştır. Sosyolog, kültür bakışına sahiptir.
Kültür sosyolojisinin temel yönelimi gündelik/toplumsal gerçekliktir. Ampirik olan
kültür sosyolojisinin araştırmak istediği gerçeklik, temelde değer ve anlamlara gömülü
deneyimsel gerçekliktir. Bu gerçeklik tarihseldir, yani kültüreldir. Fakat kültür sosyolojisi
sadece günlük deneyim gerçekliğine değil, imkân olgusuna da ilgi duyar. Yani gerçeklik
hâline gelmemiş fakat oldukça gerçek olabilecek ve bir kez daha olabilecek durumlara ilgi
gösterir. Yani başka türlü olabilecek şeyleri yahut hiç olmayacak şeyleri de dikkat alır.
İmkân, olasılık ve umut ilkelerini gözetir (Zijderveld, 2013: 189-191).
Kültür sosyolojisi vestehen yöntemine başvurur. O toplumsal gerçekliğe sinmiş
anlamları ve bağlantıları önemser. Anlamacı sosyoloji olan kültür sosyolojisi, yaşadığımız
gerçeklikteki anlamlı ilişkileri ve bağıntıları sezmeye ve anlamaya yönelir. Kültür
sosyolojisi ilke olarak değer, anlam, norm ve simgelerin algılanamayan gerçekliğine ilgi
duyduğu için nicelikselden ziyade niteliksel veri ve yöntemleri kullanmalıdır. Bu biraz da
onun ‘edebi stil’e sahip olmasını, deneme tarzını öne almasını, edebiyat sosyolojisiyle
yakın temas kurmasını gerektirmektedir. Buradan hareket edecek olan kültür sosyolojisi
(kültür sosyoloğu), verileri elde ederken bütün kaynaklardan yararlanır. Onun derlediği
veri bir hipotezi doğrulamaya ya da yanlışlamaya yönelik bilgiler değil, daha çok kültürel
değer ve anlamlarla ilişkili olarak kurgulanmış kavramları resmedici olmalıdır. O ampirik
kanıtlama çabasında değildir. Dolayısıyla kendine faydalı olacak bütün kaynaklara ve
verilere yönelir. Burada da en önemli husus merak unsurudur. Kültür sosyolojisinde
materyal derlemenin en önemli kaynağı, insanların yapıp etmelerine, gerçeklik dünyasında
dikkat çekmeyen anlam yapılarına ve değerler arasındaki bağlantılara yönelik sürekli,
dinmeyen bir merak duygusudur. Bu yüzden sınırsız bir merak duygusu olmadan iyi bir
kültür sosyoloğu olamaz. Bu merak duygusu, kişiyi duyarlı kılmaktadır ve ona incelik
kazandırmaktadır. Böyle yaklaşıldığında kültür sosyolojisinin veri toplama kaynaklarının
sayısız olduğu görülmektedir: değerler, anlamlar, kurumlar ve kurumsallaşmış davranış
hakkında bilgi veren her şey uygun bir kaynaktır. Edebiyat, güzel sanatlar, müzik, din,
hukuk, siyaset, gazetecilik, metinler, anılar, biyografiler, denemeler… Bunların hepsi ilke
olarak kültür sosyolojisinin araştırma kaynaklarıdır. Bu kaynaklar insanların eylem
biçimleri, anlam yapıları, değer bağıntıları hakkında bulgu sunarlar. Bunların hepsi
insanların zihniyet ve kültürünü ele verir (Zijderveld, 2013: 193-200).
Kültür sosyolojisinin en önemli katkısı belki de bilimlerin birbirleriyle ilişki
kurmalarını, toplumsal gerçekliği değişik yönlerden okuma becerilerini geliştirmelerini
sağlamış olmasıdır. “Bu açıdan bakınca, kültür sosyolojisinin diğer araştırma alanlarıyla
yakından ilişkili olması gerektiği görülmektedir. Gerçekten de kültür sosyolojisi, inceleme
alanı itibarıyla sosyal bilimlerin neredeyse tümüyle bağıntılıdır. Tarihi zaten pek de eskilere gitmeyen kültür sosyolojisi, kültür ve medeniyet teorisi kurmadan, kültürün kesintisiz
olarak cisimleştiği yaşama dünyasını çözümlemeden kendi olgularını yeterince açıklayamaz” (Köktürk, 2011: 16).

Wendy Griswold, kültür sosyolojisinde yeni gelişmeleri yaşandığını, önceki yıllara
nazaran konunun önemsendiğini ifade etmektedir. Daha öncesinde “kültür sosyolojisine
ilişkin çalışmalar, nispi bir yalıtıklık içinde icra ediliyordu. Bu alan, her tarafa dağılmış avcı-toplayıcı bir klanın üyeleri gibi yoksul kesimlerin kültürel pratikleri, yazınsal referans
sistemi, devrimcilerin değer yargıları, popüler filmlerin yapısı veya sanat piyasası organizasyonları gibi olguların peşinde koşan bir avuç bireyden oluşuyordu. Genel olarak ya
Marksist ya da işlevselci varsayımlara dayanan bu tarz araştırmalar, hem kuramsal hem de
ampirik olarak önemli sonuçlara imza atmıştır. Bu konuda özellikle kayda değer olanlar,
Birmingham ekolünün Marksizm, feminizm ve göstergebilimi kombinasyonu; kültürel
analizlerde özellikle ağ yaklaşımları ve yorumsama pratikleri vasıtasıyla gözlemlenen ve
gittikçe artan sayıdaki yöntemsel sofistikasyonlar ve kültür-üretimi ekolünün gerçekleştirdiği kültürel organizasyonlara ve piyasaları anlamaya yönelik ciddi keşiflerdi. Yine de bu
arayışlar ve keşifler, en azından kültür sosyolojisi alanının bizzat kendisi içinde bir tartışma ortamı ortaya çıkaramamıştı. Kültür öğrencilerinin bir araya gelip bir şeyler tartıştığı,
birbirlerinin düşüncelerine karşı çıktıkları birkaç forum ortaya çıkmıştı” (Griswold, 2011:
107). Böylesine sınırlı alanda kendine yer bulan kültür sosyolojisi bir kurumsallaşma
içerisinde kendini ifade etmeyi başarmış ve gelişim göstermiştir.
Bu kurumsallaşma ve gelişim sürecinde pek çok önemli tartışma kültür
sosyolojisinin içinde gerçekleşmiş, kültür sosyolojisine ilişkin kimi eleştirel düşünceler
yöneltilmiştir. Tartışmalar anlam, iktidar, eylem ve hegemonya kavramları ile yöntemler
üzerinden sürdürülmüştür. Kültür sosyolojisinin anlamı olduğundan daha fazla öne
çıkardığına dönük eleştirilerin yanında anlamı öne alan savunmacı görüşler de kendini
göstermiştir. Aynı durum iktidar/güç alanında da kendini göstermiştir. Kültür ile iktidar
arasındaki netameli ilişki, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kültürün
bağımsızlığı ve özerkliği yönündeki görüşlerin yanı sıra kültürün iktidar tarafından
belirlenen bir yapı olduğu fikri bir karşıtlık içermektedir. Bunun yanı sıra ekonomik
sermaye ile kültürel sermayenin yan yana konuşulması, meseleye yeni bir yorum
getirmektedir. Eylem ve hegemonya etrafındaki tartışmalar da kültür sosyolojisinin
gelişmesinde olumlu katkılar sunmuştur. Ancak yöntem konusunda karşıt yaklaşımların
kültür sosyolojisine pek ileri bir adım attırmadığını ifade eden Griswold (2011: 116),
kültür sosyolojisinin farklı yöntemleri içererek daha gelişkin bir alan potansiyeline sahip
olduğunu düşünmektedir. Hem ampirik hem de yorumsamacı yaklaşımların birlikte
kullanılması, kültür sosyolojisinin gelişmesi bakımından önemli görülmektedir.

Kültür Sosyolojisinin Alanı
Kültür sosyolojisi ilkin bir kültür okuma tarzıdır. Kültürün ayrıntılı bir şekilde
tartışıldığı, okunduğu, yorumlandığı, analiz edildiği bir zemin ve alandır kültür sosyolojisi.
Dolayısıyla kültür sosyolojisinin belirginleşmiş bir takım alanları bulunmaktadır. Nedir bu
alanlar? Kültür sosyolojisi hangi alanlar üzerinde araştırmalarını gerçekleştirmektedir?
Öncelikli olarak kültürün bütün bileşenlerinin, unsurlarının ve özelliklerinin ayrı ayrı
kültürün alanı olduğu, dolayısıyla kültür sosyolojisinin birer meselesi olduğu söylenebilir.
Örneğin dil, sembol, anlam, iletişim, gelenek, medeniyet, teknik, zaman vb. kültürel

unsurlar ve özellikler ayrı ayrı olarak kültür sosyolojisinin inceleme alanına dâhildirler.
Toplumsal hayatın bütün ‘kültürel’ boyutları kültür sosyolojisin alanına işaret eder.
Kültür sosyolojisi bir yapı ve fonksiyon araştırmasıdır. Kültür o topluma nasıl bir
yapı sunmakta ve orada hangi işlevleri meydana getirmektedir? “Kültür sosyolojisi temelde
sosyal yapı ile kültürün ayrımı ve ilişkilendirilmesiyle işe başlar. Genel olarak sosyoloji ve
özel olarak kültür sosyolojisi için kültür, sosyal yapının bileşeni olarak kabul edilmektedir.
Burada esas sorun, kültürün sosyal düzen için temel oluşturma fonksiyonudur. Dolayısıyla
kültür sosyolojisi, kültürün, sosyal yapının oluşmasındaki rolünü aydınlatmak, onun düzen
kurucu ve aynı zamanda da kurulu düzeni değiştirici rolünü ele almak zorundadır”
(Köktürk, 2011: 16). Her toplum belli bir kültürel zeminde kurulur. Kültür orada etkili bir
rol oynar. Toplumsal yapı ister istemez kültürel tonlardan yoğun bir şekilde etkilenir ve
ona göre bir refleks verir. Bu bakımdan kültür sosyolojisi, bir yapı ve fonksiyon
araştırması gerçekleştirir.
Kültür sosyolojisi, kültürün toplumsal ve insani hayat içindeki karmaşık rollerini,
etkilerini, sonuçlarını farklı düzeylerde ele alıp inceler. Kültürün toplumsal hayat içindeki
saçaklanmaları, değişmeleri, dönüşmeleri, yenilenmeleri kültür sosyolojisinin ana
uğraşıdır. Bu bakımdan öncelikli olarak kültürü kendine mesele seçer ve onun çok yönlü
analizini gerçekleştirmeyi dener. “Kültür sosyolojisi, kültür-toplum ilişkisine yoğunlaşan
bir alandır. Kültür-toplum ilişkisinde kültür, toplumsal olanı belirleyen ve üreten temel unsurlardan birisidir ve sürekli bir toplumsal üretim süreci olması bağlamında, belli bir toplum düzeninde yaşayan insanların, kurdukları her türlü sosyal ilişki dâhilinde ortaya çıkar/var olur” (Akın, 2011b: 128).
Kültür-toplum ve kültür-insan ilişkisi kültür sosyolojisinin en belirgin çalışma
alanlarından biridir. Kültür sosyolojisi, kültürün toplum ve insan hayatındaki çok yönlü
etkisini araştırmaktadır. Bu anlamda kültürel üretimin tüm boyutları mercek altına
alınmaktadır. “Kültür sosyolojisi, kültürün toplumsallığını açıklamaya çalışırken, normların, değerlerin, sembollerin ve kurumların iletişim temelli karşılıklı ilişkilerinin ürettiği bir
gerçeklik alanı ile karşı karşıyadır ve bütün bu karmaşık iletişim örüntüsü semboller ve anlamlar üzerine kurulmuştur. Kültürel gerçeklik, kendisini açıklamak isteyeni, kendi karmaşık anlam dünyasına davet etmektedir. Burada, her türlü toplumsal üretimin ve ürünün kültürün bir parçası olduğu düşünülecek olursa, kültür sosyolojisinin kültürel gerçekliği ve bu
gerçekliğin ürünlerini kendi bağlamında anlaması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Kültür sosyolojisi, iç içe geçmiş karmaşık yapıyı, ayrıntıları ile birlikte çözümlemeye girişmek
durumundadır. Üstelik kültürel gerçeklik, kendisini inceleyenin dışına çıkabileceği, her türlü ürününü ve varoluş biçimini bütün ayrıntıları ile görebileceği bir gerçeklik alanı değildir. Bu durumun bir sonucu olarak kültür sosyolojisinde bilgi, öznenin kültürel bir varlık
olmasının sınırlılıklarını zorunlu olarak taşıyacaktır” (Akın, 2011b: 130). Bütün kültürel
gerçeklik, kültür sosyolojisinin inceleme alanı olabilecektir. Her kültürel birim sosyolojik
ipuçları taşıdığından, kültür sosyolojisinin bunlara dikkatli bir şekilde eğilmesi
gerekecektir.

Kültürün anlamı, kültür sosyolojisin temel sorularından biridir. Kültür, topluma
nasıl bir anlam yüklemektedir; o toplumun ‘kültürel’ açıdan nasıl eylemde bulunmasını
doğurmaktadır? Kültürel bakış, kültürel yorum, kültür sosyolojisinin ana alanlarından
biridir. “Kültür sosyolojisi, analizlerinin merkezine, fikirlerin, kurumların, genel olarak
toplumsal yaşantıdaki olguların kültürel anlamını yerleştirir. Bu kültürel anlamı ve kültür
bilgisini yeniden kurmak empirik bir iştir. Bu deneyim biçimi bilimsel anlamda sosyolojik
ve refleksif teori olmaksızın başarılamaz. Kültür yalın şekilde iyi ya da kötü değildir. O,
her şeyi aynı ölçüde kuşatan ve kaynaştıran bir yaşama formu da değildir. Max Weber’in
diliyle konuşmak gerekirse, kültür insanın duruş noktasından, dünya olaylarının sınırsızlığı
içinde düşünülen sonlu kesiti duyu ve anlamla bağlamaktır. Bu ise kültürel olguları ele alırken soyut olanı da hesaba katmayı gerektirir. Bilim ise öncelikle somut olandan yola çıkmak zorundadır. Bu bakımdan kültür sosyolojisi somut ile soyut olanın iç içe geçtiği bir
alanı ele almaktadır” (Köktürk, 2011: 18).
Şeriati, kültür sosyolojisinin kültürel alanlara dikkat çekme anlamında bir imkân
olduğunu düşünür. Kültür sosyolojisi (onun deyimiyle kültürel sosyoloji), öncelikle tarih,
uygarlık ve dinler tarihi gibi köklü sorunlara eğilmektedir. Bu alanlardaki entelektüel ve
tarihsel dönüşümleri açıklama ve analiz etme gibi bir amacı bulunmaktadır. Dolayısıyla
kültür sosyolojisi yöntemi, tarihi ve onun temel değişimlerini başka bir perspektiften
görmemizi sağlayacaktır (Şeriati, 1986: 12). Kültür sosyolojisi, toplumların kendi
kültürlerini, kültürel değerlerini, kültürel kaynaklarını tanıma ve yorumlama imkânı
vermektedir. Kültürel kaynaklarının yorumlanması becerisini kazandırmaktadır. Bu ise
insanın ve toplumun kendini tanıması bakımından hayati derecede önemlidir.
Şeriati, kültür sosyolojisinin daha önemli bir alana, ‘kültürel kişilik/kimlik’ alanına
dâhil olduğunu düşünmektedir. Kültür sosyolojisi, belli bir toplumun yaşantısı ve kültür
hayatı üzerine eğilir, böylece o kültür içinde meydana gelen kimlik yapılarını analiz eder.
Tarihsel, toplumsal, dinsel, kültürel ve estetik değerlerinden oluşan gündelik yaşantı, kültür
sosyolojisi bakımından önemlidir. Bu anlamda ev dekorasyonu, insanların giyimkuşamları, zevkleri, yeme-içme biçimleri, entelektüel ilgileri, okuma eylemleri,
tasavvurları onların kültürel kimlik yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Ona göre (Şeriati, 1986:
79-80), kültürel kimlik, insan hususiyetlerinin toplamından meydana gelir. Bu hususiyetler,
herhangi bir tarih döneminde bir toplumun veya üyelerinin özünü ve asıl realitesini izhar
eder. Bu aynı zamanda kişiliğin kendi kültürel duygusundaki anlamıdır. Kültürel kimlik,
ruhsal, mistik, zihinsel, insani, estetik, sanatsal ve bilimsel unsurların kollektif intikaliyle
oluşur ve bir mayalanma işidir. Kültürel kimliği şekillendiren kültürel değerlerdir. Bu
değerlere yabancılaşma, bu değerlerden kopuş, kültürel kimliği bozmaktadır. Kültür
sosyolojisi, toplumun kendi değerlerini araştırmaya yönlendirmesi bakımından önemlidir.
Kültür sosyolojisinin en önemle çalışma alanlarından biri farklı kültürler ve
yapılardır. Dolayısıyla karşılaştırmalı yöntem, kültür sosyolojisinde baskın bir şekilde yer
almaktadır. Kültürün anlaşılmasının en rahat yollarından biri onun farklı toplumsal olgular
ve farklı kültürel öğelerle karşılaştırılarak araştırılmasıdır. “Kültür sosyolojisi, farklı
kültürlere sahip toplumların karşılaştırmalı analizini yapar. Bundan önce o, toplumsal yapı-

daki farklı yaşama ve olgu alanlarını; gençlik, dinî cemaatler, siyasal gruplar gibi toplumsal ortamda mevcut farklı gruplardaki kültürel yaşantıyı incelemesi gerekir. Ayrıca sosyal
yaşantıda kültürün cisimleşmesi, modern ve postmodern kültür, yığın ortamı, gündelik kültür, siyaset kültürü, merkezî ve alt kültürlerle bunların ilişkisi, kültürün bölgesel konumu,
farklılaşması ve ortak noktaları aydınlatılmayı beklemektedir. Davranışların kültürel boyutu, sosyal davranışın merkezî etkeni olarak iletişim kültürü, toplumsal bütünleşme ve kültür ilişkisi, yaşama dünyasının çok biçimliliği, karmaşıklığı ve kültürün etkisi/etkilenişi yine kültür sosyolojisinin araştırma konuları olarak karşımıza çıkar” (Köktürk, 2011: 18).
Kültürün geçirdiği dönüşümler, farklı kültürler arasındaki ilintiler de aynı şekilde
karşılaştırmalı bir bakışla irdelenmektedir. “Kültür sosyolojisi, tarihsel ve kuşatıcı bir sistem olarak kültür yanında gündelik yaşama formlarını, modern diye adlandırılan çağların
kitle kültürü ya da popüler kültür olgusunu, Horkheimer’in kültür endüstrisi diye adlandırdığı sıradanlaşan üretim biçimi ve bunun toplumsal yapıya ve yaşantıya etkisini, onu şekillendirişini ele alır. O bu çerçevede, asli kültürel doku ile yerel kültürel formları, bunlarla
güncel kültürün ilişkisini de işler. Kültür sosyolojisi araştırmalarında modernliğin anlamı
ve problemlerinin, modern medeniyet ve medeniyet krizinin, bu krizin toplumsal yapıya
yansımalarının da incelendiği görülmektedir. Günümüzün bir gerçeği olarak küreselleşme
nihayetinde kültürel bir temele dayanmaktadır. Küreselleşmenin etkileri olarak özdeşlik,
karşıtlık, etkileşme/benzeşme, tektipleşme, çokkültürlülük, kültürel farklılık, asimilasyon
derecesine varan etkilenme biçimleri kültür sosyolojisinin araştırması gereken konular arasındadır” (Köktürk, 2011: 19).
Kültür sosyolojisi, bir anlamda hayatın tüm katmanlarını kendine alan olarak seçer
ve bir anlamda ‘hayatın sosyolojisi’ni gerçekleştirmeyi önemser. Yaşamın her yönü,
ayrıntısı, meselesi kültür sosyolojisinin dikkatini çeker. Kültür sosyolojisi, “yaşama dünyasındaki birçok olguyla uğraşır. Bu bağlamda mesela kültürel sembollerin, diğer tüm insanî
üretimlerin sosyolojik yapısını ele alır. Bir üretimin ortaya çıkışındaki sosyal etkenleri ve
bunun toplumsal etkisini; her sosyal olgunun kültürel içeriğini, kültürün bu çerçevede gerçekleşen içselleştirilmesini, yani bireyin içine doğduğu toplumun kültür dünyasındaki değer, ritüel ve eylem kalıplarını kabullenme sürecini de işler. Elbette bu çerçevede kültürün
soyut yapısı ile bilfiil cisimleşmiş kültürel yaşantı ilişkisini, kültür unsurları ile somut sosyal hayat arasındaki ilişki ve etkileşimleri bir kenara bırakamaz. Ekonomik ve teknik yönü
öne çıkarılsa da gerçekte kültürel bir süreç olan küreselcilik, kültür sosyolojisi problem
alanının daha çok iletişime odaklanmasına yol açmıştır. Bu ise işin psikolojik yanını öne
çıkarmaktadır. Bu bakımdan kültür sosyolojisi kültür psikolojisi ile daha yakın işbirliği sergilemelidir” (Köktürk, 2011: 20).
Görüldüğü gibi kültür sosyolojisinin zengin bir araştırma dünyası vardır. Kimlik,
değerler, gelenek, inanç, norm, ahlak gibi kültürün temel unsurları gibi küreselleşme, kitle,
kültür endüstrisi, tüketim, kitle iletişim araçları, popüler kültür gibi farklı kültür formları
da kültür sosyolojisinin araştırma evreninde yer bulmaktadır. Kültürün dönüşümleri,
tarihsel kırılma dönemleri, farklı temsilleri, külterel evrenin genişliği içinde kültür
sosyolojisinin araştırma alanlarına dâhil olmaktadır.

Kültür Sosyolojisinde Metodolojik Yönelimler
Kültür sosyolojisi, kısa ama derin bir tarihe sahiptir. Kültür sosyolojisinin
metodoloji ve alt disiplin olarak şekillenmesi, belirginleşmesi ve ortaya çıkması görece
yeni olabilir. Ancak kültür sosyolojisin teorik bakiyesi bir hayli eski tartışmalara dayanır.
Kültür sosyolojisi kültür etrafındaki tartışmalardan, araştırmalardan, sorgulamalardan
esinlenerek, yeni zamanların kültür sorunları ile harmanlanmış ve böylece ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla kültür sosyolojisinin çok da yeni bir tartışma alanı olmadığını bilmek gerekir.
Bugün kültür sosyolojisi, içerden ve dışardan yöneltilen haklı-haksız eleştiriler
dışarıda bırakıldığında -ki eleştiriler bütün sosyoloji dalları için geçerlidir-, belli bir alan,
kavram, metodoloji, kavrayış, araştırma bağlamında belirgin bir sosyoloji disiplinidir.
Kültür sosyolojisinin bugün böylesine belirgin bir disiplin hâline gelmesinde elbette klasik
ve modern kültür kuramı tartışmalarının büyük katkısı vardır. Kültür sosyolojisi, geniş
boyutlu bir kültür kavrayışı olarak daha önceki tartışmalardan ve elbette yeni
tartışmalardan beslenmektedir. Dolayısıyla kültür sosyolojisinin metodolojik
yönelimlerinde ve uygulamalı araştırmalarında pekçok makro ve mikro yaklaşımın
katkısını görmek gerekir.
Kültür sosyolojisinin tarihi kültür tartışmalarına dayanır. Kültür sosyolojisinin
metodolojik yönelimlerinin başlangıcında da aynı tartışmalar ve araştırmalar bulunmakta
ve kültür sosyolojisi buraya tarihlenmektedir kanımca. Bu tarih, kültür kavramının icat
edildiği yeni yüzyıllardan daha önceye uzanabilmektedir. Kültür felsefesi belki de kültür
sosyolojisin bir ön-tarihi olarak anılabilir. Kültürün özünü, yapısını, özelliklerini araştıran
ve doğal olanla insan eseri olan yapılmış unsurlar arasındaki farkı belirlemeye dönük
sorgulamalar yapan kültür felsefesi, kültürün felsefenin ve düşüncenin gündemine
gelmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla antik çağdan itibaren gerek Yunan Felsefesi’nde,
Ortaçağ’da İslam Felsefesi’nde, yeni çağlarda da Doğu Felsefesi, İslam Felsefesi ve Batı
Felsefesi’nde yoğun bir kültür tartışmasının varlığı dikkat çekmektedir. Elbette yeniçağ
düşüncesi ve felsefesi, kültür kavramını daha merkeze alarak araştırmalarını
gerçekleştirdiği için kültür sosyolojisinin yakın tarihinde çok daha öne çıkmaktadır. Kültür
sosyolojisinin, felsefe, düşünce ve edebiyat alanlarındaki kültür tartışmalarından beslendiği
görülmektedir. Bu sahada pek çok filozof, düşünür ve edebiyatçı anılabilir. Kant,
Rousseau, Alfred Weber bunlar arasında sayılabilir.
Kültür felsefesinin yanı sıra daha özelde ‘kültür bilimleri’ adı verilen araştırma
geleneğinde kültür daha belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Çünkü kültür bilimleri bizzat
varlığını kültüre dayandırmakta ve kültürden hareketle kendi öznelliğini açıklamaktadır.
Doğa bilimlerinden ayrılma yönlerini kültür ile izah eden kültür bilimleri, kültür
sosyolojisinin en verimli kaynakları arasında yer almaktadır. Kültür bilimlerinin
öncülerinden İbni Haldun, Vico, Herder, Dilthey, aynı zamanda kültür sosyolojisinin
inşasında da köşe taşları durumundadır. İbni Haldun’un ‘umran’ ve ‘umran ilmi’; Vico’nun
‘yeni bilim’; Dilthey’ın ‘tin bilimleri’ ve ‘verstehen’ kavramsallaştırmaları, gerçek
anlamda kültürün öncelenmesini, kültür bağlamında bir bilimsel yönelimin doğmasını

sağlamaktadır. Kültür bilimleri, gerçek anlamda kültür sosyolojisinin ön tarihinde yer
bulmaktadır.
Kültür sosyolojisinin daha belirgin bir yönelim ve metodoloji bulması, felsefeden,
edebiyattan ve diğer beşeri bilimlerden farklılaşması, sosyolojinin bağımsız bir disiplin
olarak ortaya çıkması ve ilk klasiklerine kavuşmasıyla izah edilebilir. Modern bir bilim
kimliğiyle sosyoloji, on dokuzuncu yüzyılın başlarında artık başlı başına bir bilim olma
iddiasındadır. Kendine özgü kavramsal yapısı, metodolojisi, inceleme alanlarıyla sosyoloji,
güçlü bir şekilde sesini duyurmaktadır bu yüz yılda. Böylesi bir ortamda genel sosyolojik
yönelimlerin yanı sıra kültürel araştırmalar, kültürel açıklamalar ve kültür yönelimli
çalışmalar da sosyolojinin bilgi gövdesinde yerini almıştır.
Belli başlı klasik sosyologların kültüre özel önem verdikleri görülmektedir.
Sosyolojik kültür kuramlarının kaynakları arasında yer alan bu isimler, aynı zamanda
kültür sosyolojisinin de ilk kaynakların arasında görülmektedir. Durkheim, Weber,
Simmel, Sorokin, Mannheim bu kişiler arasında anılabilir.
Dukheim, duygu, dayanamışma, kolektif bilinç, ritüel gibi kavramlarla kültür
sosyolojisinin çatısını kurmayı denemektedir. Onun görüşlerinden etkilenen yeni
Durkheimcılar da kültürü merkezi inceleme birimi olarak kabul etmişlerdir. Marcel Mauss,
Mary Douglas, Edward Shils bu isimler arasında yer almaktadır. Georg Simmel, gerçek
anlamda bir kültür sosyolojisi müjdecisidir. Onun çalışmalarının tamamı kültür sosyolojisi
bağlamında yer alır. Gündelik hayat, duygular, kentlilik, para, toplumsal tipler ve daha
başka meseleler onun kültür sosyolojisine yaptığı katkıları gösterir. Max Weber, kültür
sosyolojisinin en belirgin klasik kaynaklarından biridir. Anlama (verstehende) kavramı
onun sosyolojik ilgilerinin merkezinde yer alır. Ki bu kavram kültür sosyolojisinin de ana
kavramlarından biridir. Aynı şekilde ‘eylem’ kavramı da Weber’in kültür sosyolojisine
dâhil olmasını gerektiren bir yapı arz eder. Sorokin, bütünsel kültür kuramı ile kültür
tartışmalarında yerini sağlamlaştırmıştır. Mannheim ise özellikle ideoloji, bilgi ve kültür
sosyolojisi alanındaki görüşleriyle bu alanda öncüler arasına dâhil olmuştur.
Burada kültür kuramı içinde yer alan antropolojik kültür yaklaşımlarına da kısaca
değinmek yerinde olabilir. Kültür sosyolojisinin araştırma yönelimlerinde antropologların
çalışmalarının bir katkı sunduğu düşünülebilir. Özellikle çalışmalarında toplumsal ve
insani bağlamları öne alan antpologların, sosyolojik kültür tahlillerine yadsınamaz veriler
sunduğu söylenebilir. Dolayısıyla kültürel antropolojinin kültür sosyolojisi araştırmaları
için iyi bir kaynak olduğu bir gerçektir. İngiliz antropolog E. B. Tylor’ın bütünsel kültür
tanımı; Boas’ın ‘kültürel görecelik’ ve ‘kültür-kişilik’ yaklaşımı; Benedict’in kültürel
kişilik ve duygu; Steward’ın ‘kültürel ekoloji’ yaklaşımı ile kültür sosyolojisi
tartışmalarına iz düşürmüşlerdir. Çağdaş antropoloji araştırmalarında daha bir öne çıkan C.
Geertz ise yorumsamacı yaklaşımı ve kültürel analizleri ile gerçekten kültür sosyolojisine
ciddi katkılar sunmuştur.
Klasik sosyologların teorik ve uygulamalı araştırmalarını dikkatli bir şekilde takip
eden çağdaş sosyologların kültüre olan ilgisi, kültür sosyolojisinin daha bir öne çıkmasına

neden olmuştur. Makro yahut mikro birçok modern sosyoloji kuramı, büyük oranda
kültürel tartışmalara değinmiş, bu tartışmaları içselleştirmiştir.
Kültür sosyolojisinin metodolojik yönelimlerinde İngiliz Kültürel Çalışmalar
Okulu’nun katkıları önemlidir. 1960’larda kurulan ancak etkisi 1980 sonrasında daha bir
belirginleşen Kültürel Çalışmalar, kültür sosyolojisinin köşe taşlarından birini meydana
getirmektedir. Bu okul içindeki çalışmalar, yönelimler, araştırmalar çağdaş kültür
sosyolojisinin inşasında ciddi roller üstlenmiştir. Özellikle bir kültür sosyoloğu olan
Raymond Williams’ın çok yönlü kültür okuması alanın yönelimlerini belirlemede etkili
olmuştur.
Frankfurt Okulu’nun kültür sosyolojisinin metodolojik yönelimlerinde etkili bir
akım olduğu görülmektedir. Frankfurt Okulu teorisyenlerinin büyük çoğunlu kültür
tartışmalarına dâhildir. Adorno, Horkheimer, Marcuse gibi öncülerin yanı sıra Habermas,
Benjamin, Lowenthal gibi ikinci kuşak teorisyenler de kültür, sanat, kültürel temsiller,
bilgi, edebiyat, sanat alanlarında önemli araştırmalar gerçekletirerek kültürel kuram içinde
yer almışlardır. Kültür endüstrisi kavramı, kültürel çalışmalar bakımından önem arz eder.
Çalışmalarının bağlamı büyük oranda sosyolojik, ideolojik ve politiktir. Bu yönüyle de
kültür sosyolojisinin tarihine yerleşmişlerdir.
Makro sosyolojik çabaların yanında modern mikro sosyoloji kuramların kültürel
kuram ve kültür sosyolojisi bakımından kayda değer çalışmalar yaptıkları görülmektedir.
Kültür sosyolojisinin etkinliğini artmasında bu dönemdeki çalışmaların, metodolojik
arayışların ve kuramsal yönelimlerin katkısı çok büyüktür. Mikro kuramlarla birlikte kültür
sosyolojisi, araştırma alanları bakımından büyük bir zenginlik yaşamaya başlamıştır.
Kültür sosyolojisi, kültür dünyasına, kültürel iklimlerin tamamına yönelmiş, toplumsal
gerçekliğin kültürel boyutlarını, kültürel çerçevelerini ve anlam dünyalarını araştırmaya
yönelmiştir. Toplumsal bütünlüğün parçalarına, dar alanlarına, kıyılarına, ayrıntılarına,
karmaşık yönlerine yönelen mikro yaklaşımlar, kültürel haritanın farklı odaklarına
yönelmişlerdir.
Bu süreçte pek çok sosyoloğun, kültür kuramcısının farklı alanlardaki metodolojik
ve kavramsal çalışmaları dikkat çekmiştir. Göstergebilim, sembolik etkileşimcilik,
etnometodoloji, dramaturji, fenomenoloji, postmodernizm gibi kuramsal açıklamaların
kültür tartışmaları, kültür sosyolojisin son dönemde daha fazla ön plana çıkmasını
sağlamıştır. Böylesi bir kuramsal yönelim dizgesinde Pierre Bourdieu’nün ‘habitus’ ve
‘alan’; Mead’in ‘kendilik’ ve ‘benlik’; Schutz’un ‘fenomenoloji’ ve ‘sosyal dünya’;
Goffman’ın ‘damga’, ‘oyun’, ‘sahne’; Barthes’in ‘göstergebilim’, ‘anlam’; Garfinkel’in
‘etnometodoloji’, ‘eylem’, ‘gündelik hayat’ kavramları ile postmodern teorisyenlerin
pekçok kavramları, kültür sosyolojisinin insaşında ciddi roller üstlenmiştir. Daha sonraki
kültürel çalışmalar da aynı şekilde kültür sosyolojisinin gelişmesinde, farklı konulara,
temalara ve alanlara yönelmesinde etkili olmuştur.
Görüldüğü gibi kültür sosyolojisi, kültür tartışmalarının izini takip ederek, kültürel
haritanın çözümlenme girişimlerini dikkate alarak, kültürün sosyolojik okumasına dönük

çabaları özümseyerek kendi metodolojik gelişimini sağlamıştır. Bu uzun, derin ve etkili
süreçte kültür sosyolojisi kendine ait tartışma alanları, kavramları, yöntemleri, analiz
birimleri, kuramsal yönelimleri ile var olmasını bilmiştir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kültür sosyolojisinin oluşum sürecinin ana basamakları arasında kültür
bilimleri gibi temel teorik yönelimler bulunmaktadır.

Kültürel sosyolojisinin temel inceleme alanları çok çeşitlidir. Kültür
dünyasının önde gelen meseleleri kültür sosyolojisinin alanlarını oluşturmaktadır.

Kültür sosyolojisinde metodolojik yönelimler klasik sosyologlardan modern
sosyologlara kadar uzun bir tarihsel süreci kapsar ve farklı tartışmalara meydan verir.

Kültür sosyolojisinin önemi, kültürün sosyolojik planda değerlendirilmesi,
kültürel analizin önemini belirlemesidir.

Bölüm Soruları
1)

Vestehen yöntemi nedir açıklayınız?

2)
Karşılaştırmalı yöntemin kültür sosyolojisi çalışmalarında baskın şekilde
görülmesinin nedenini açıklayınız?
3)
Kültür sosyolojisinin disiplin olarak yeni olmasına karşın dayandığı teorik
perspektifin ve tartışmaların daha uzun bir geçmişe sahip olmasının nedenini açıklayınız
4)

Kültür tartışmalarının kültür sosyolojisi için önemini açıklayınız?

5)
Sosyoloji disiplini içerisinde iyi bir kültür sosyologu olmak için sahip olunması
gereken başat özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sayısal verilere önem vermek

b)

Uluslararası konjöktüre hâkim olmak

c)

Sınırsız bir merak duygusuna sahip olmak

d)

Psikoloji alanında yetkin olmak

e)

Çalışmalarını kanıtlanabilir tezler üzerine kurmak

6)

Aşağıdakilerden hangisi kültür sosyolojisinin çalışma kaynaklarındandır.

a)

Güzel Sanatlar

b)

Edebiyat

c)

Din

d)

Hepsi

e)

Siyaset

7)

Aşağıdakilerden hangisi kültür biliminin öncüleri arasında yer almaz?

a)

İbni Haldun

b)

Giambattista Vico

c)

Johann Gottfried Herder

d)

Wilhelm Dilthey

e)

Joseph-Marie de Maistre

8)
Kültür sosyolojisine
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)

Max Weber - Ritüel

b)

Durkheim – Vestehen

c)

Mannheim – Kentlilik

d)

Sorokin – İdeoloji

e)

Simmel – Para

Cevaplar: 5) c; 6) d; 7) e; 8) e

etki

eden

düşünür

ve

kavram

eşleştirmesinde

14. TÜRKİYE’DE KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Türkiye’de kültür sosyolojisinin oluşum süreci.
2. Türkiye’de kültür sosyolojisinin temel inceleme alanları.
2. Türkiye’de kültür sosyolojisi alanındaki temel tartışmalar.
3. Türkiye’de kültür sosyolojisinin öncüleri.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de kültür sosyolojisinin oluşum sürecini izah ediniz?
2. Türkiye’de kültür sosyolojisinin temel inceleme alanları nelerdir, tartışınız?
3. Türkiye’de kültür sosyolojisinin öncüleri kimlerdir?
4. Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Şerif Mardin ve Erol Güngör’ün kültür tartışmalarını
değerlendiriniz?

Anahtar Kavramlar


Kültür sosyolojisi



Türkiye’de kültür sosyolojisi



Ziya Gökalp



Mümtaz Turhan



Şerif Mardin



Erol Güngör

Türkiye’de Kültür Sosyolojisi Tartışmaları
Türkiye’de kültür sosyolojisi tartışmaları, kültür temelli araştırmaların tarihine
kadar geri götürülebilir. Ancak dar anlamda kültür sosyolojisi tartışmalarının daha yeni
zamanlarda gerçekleştiği söylenebilir. Ne ki, kültür tartışmalarının kültür sosyolojisine
eklenmesi bir zorunluluktur. Çünkü bu tartışmaların merkezinde yer alan kavram kültürden
başkası değildir.
Türkiye, kültür tartışmalarının en yoğun yaşandığı toplumlardan biridir. Tarihsel
geçmişi, medeniyet ve kültür birikimi, toplumsal değişme süreçleri ve tarzları, farklı
toplumlarla yoğun temas ve ilişki, durağan olmayan toplumsal tarih gibi özelliklere sahip
olan Türkiye, kültür tartışmalarının sürgit devam ettiği bir ortama sahnedir. Türk kültür
öbeklerinin, unsurlarının, ilkelerinin yanı sıra kültürel dönüşümlerin, başkalaşımların,
bozulmaların, yenilenmelerin açtığı kulvarda sürekli bir şekilde kültür üzerinden
tartışmaların yürüdüğü görülmektedir. Yaşam tarzlarının, düşüncelerin, tasavvurların,
algıların, gündelik hayat sunumlarının kültürün dönüşümünü sergilediği görülmektedir.
Temel kurumlar bağlamında da kültür tartışmalarının çok yoğun bir şekilde
yürütüldüğü görülmektedir. Aile, din, siyaset, iktisat, hukuk, sanat-edebiyat, boş zamanlar,
gündelik hayat gibi temel kurumlar, esasen kültürel tartışmaların sürgit devam ettiği
alanlardır. Bu kurumların genel özellikleri ve nitelikleri kültürel tartışmalara konu olduğu
gibi bu kurumlara dâhil olan daha mikro konular da kültür tartışmalarının başat maddeleri
arasına dâhil olmuştur. Örneğin, kılık-kıyafet, züppelik, modernlik, geleneksellik,
dindarlık, laiklik, batılılaşma, yaşam tarzları, kadın, zaman, mekân, kent, köy, kasaba,
toplumsal tipler, evlilik, siyasal kültür ve daha başka mikro kurumsal meseleler kültür
sosyolojisi tartışmalarında yer bulmaktadır. Dolayısıyla kültür tartışmalarını bir şekilde
kültür sosyolojisine eklenmesi gereği ortadadır.
Türkiye’de kültür sosyolojisinin, belki böylesi bir kavramsallaştırma ve teorik
yönelimler anlamında çok yeni zamanlarda başladığı söylenebilir. Kültür sosyolojisi
kavramının kullanımı ve başlı başına bir kültür sosyolojisi oluşturma çabası çok yenidir.
Ancak esasen kültürün ve kültür meselelerinin sosyolojik, siyasal, iktisadi boyutlarıyla
tartışmaya dâhil olması hiç de yeni değildir. Entelektüel ve bilimsel düzeyde hemen her
dönem başat tartışma konularından biri kültürdür. Kültüre farklı bakışlar altında sürdürülen
bu tartışmalar ister istemez kültür sosyolojisini de beslemiştir.
Kültür sosyolojisi çalışmalarının ötelenmesi, önemsenmemesi durumu, dahası
meselenin kültürel boyutlarının çok fazla dikkat alınmaması kültür sosyolojisinin daha geç
ve sorunlu bir şekilde gündeme gelmesine neden olmuştur. Toplumsal yapı ve toplumsal
değişme çalışmalarında ağırlıklı olarak iktisat, siyaset, din yer etmiştir. Meselenin kültürel
boyutları önemsenmemiştir. Sanatın, edebiyatın, kültürün yaklaşımları ana akım sosyoloji
tarafından dikkate alınmamış, ötelenmiştir. Bu durum elbette sosyolojik araştırmaların belli
alanlara sıkışmasını doğurmuş, kültürel okuma, kültürel analiz yeteneği çok fazla
gelişmemiştir.

Kurtuluş Kayalı, (2011), Türkiye’de kültür sosyolojisinin kurulmasındaki zorlukları
ve atılması gereken adımları tartıştığı bir makalesinde önemli tespitlerde bulunmaktadır.
“Türkiye’de kültür sosyolojisi işlenebilir bir boyuta ne zaman gelebilir? Belki de en son
aşamada böyle bir şey düşünülebilir. Gerek bizim entellektüel geleneğimiz ve gerekse akademik geleneğimiz için bu böyledir. Belki kültürün alt dalları olarak telakki edilebilecek
alanların sosyolojisi düşünülmüştür de kültür sosyolojisi genel anlamda üzerinde durulabilir bir konu olmamıştır. Belki de diğer alt alanların sosyolojisinin, örneğin sanat sosyolojisinin, edebiyat sosyolojisinin ve hatta sinema sosyolojisinin gündeme girmemesi ya da geç
ve güç girmesi meselenin önünde önemli bir engel oluşturmuştur. Kültür denince anlaşılmak gereken husus konunun muğlak olmasının ötesinde önemli sınırlılıklar taşımıştır”
diyen Kayalı (2011: 173), öncelikle, Türkiye’de toplumsal yapı araştırmalarının ağırlıklı
bir şekilde iktisat ve siyaset alanlarında yürütüldüğünü, bu alanların ağır baskının olduğunu
dile getirmektedir.
Sanat ve edebiyat çevrelerinden gelen analizler ötelenmiştir, değersiz görülmüştür.
Katı pozitivist bilimsel çevrelerce sanat, edebiyat ve kültür adamlarının katkıları, bilimsel
olmadıkları iddiasıyla geri çevrilmiştir. Bu durum ise sosyolojik izahları inanılmaz bir
şekilde dar bir alana hapsetmiştir. Daralan ve sığlaşan bir sosyolojik izah memleketin
kültürel meselelerine oldukça uzak kalmıştır. Bir diğer önemli eleştiri Türkiye gerçeğinden
kopuk çalışmaların yapılıyor olmasının tarihe ve kültüre uzak kalınmasına neden
olduğudur. “Toplumdan, tarihten, kültürden soyutlanmış yaklaşımın gelişim trendini anlaması, anlamlandırması oldukça zordur. Belli yaklaşımlara, belli anlayışlara positivist, modernist nitelemesinin yapılıp tahlilinin bittiğinin sanılması konunun kavranmasını hepten
zorlaştırmaktadır. Zaman zaman Türk sosyologlarının yaptıkları da yalnız ve sadece budur.
Aslında bütün mesele eski düşünce geleneğimize, kendi toplumumuza derinlemesine yönelmektir. Bu yönelim Türkiye’de kültür sosyolojisinin sağlıklı bir biçimde yapılmasının
yolunu açacak gibi görünmektedir. Türkiye’de edebiyat sosyolojisinin hatta ondan öte daha
problemli olan kültür sosyolojisi yapma ihtiyacının duyulmasının toplum ve tarih hakkında
bilgilenme ihtiyacının bittiği bir dönemde yeşermesi ilginç bir çelişki oluşturmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar kültür sosyolojisinin gündeme gelmemesi konunun küçümsendiğinin
bir göstergesi olarak anlaşılmalıdır” (Kayalı, 2011: 181).
Türkiye’de kültür sosyolojisi tartışmaları farklı kulvarlar oluşturularak analiz
edilebilir. Bir alan yahut sosyoloji disiplini olarak kültür sosyolojisi başlıklı tartışmaların
az olduğu gözlenmektedir. Kuramsal ve uygulamalı bir alan olarak kültür sosyolojisinin
inşa etmek, kültür sosyolojisinin kavramlarını, sınırlarını, alanlarını, tarihsel bağlamını
tartışmak genelde sosyoloji dünyasının uzak durduğu bir çalışma başlığıdır. Oysa
meselenin en önemli yönü böylesi bir zeminde kültür sosyolojisinin kuramsal ve
metodolojik yönelimlerinin tartışılması ve burada bir literal dökümün çıkarılmasıdır.
Bir başka kulvar ise kültür araştırmaları adı altında toplanabilecek çalışmalardır. Bu
bakımdan hayli zengin, farklı, değişik çalışmaların olduğu söylenebilir. Halk kültürü,
geleneksel kültür, milli kültür, modern kültür, popüler kültür, medya kültürü, tüketim
kültürü, medeniyet, zihniyet, edebiyat, sanat, folklor, geleneksel sanatlar ve daha pek çok

kültür alanındaki çalışmalar belli bir yekûn tutmaktadır. Gerek kültürel sunumlar, kültürel
kimlikler, kültürel göstergeler gerekse kültür temsilleri, toplumsal tipler, kültürel hayatın
aktörleri bakımından bir hayli çalışmaya rastlamak mümkündür. Türküler, destanlar,
ninniler, geleneksel sanat ürünleri, göstergeler, semboller, aktörler, eşyalar, mekânlar,
zamanlar, ritüeller, gelenek ve görenekler ve daha başka kültürel alanlara ilişkin
çalışmaların kültür sosyolojisine kanalize edilmesi, kültür sosyolojisinin metodolojik
bakışlarıyla yorumlanması Türkiye’de kültür sosyolojisinin gelişmesi bakımından
zorunludur.
Bütün handikaplarına karşın Türkiye’de kültür sosyolojisi çalışmalarının arttığı da
gözlenmektedir. Böylesi bir artıştahem dünyadaki sosyolojik araştırmaların kazandığı
ivme, farklılaşma ve yeni yönelimlerin etkisi hem de Türkiye’de sosyoloji yapma
tarzındaki değişim ve farklılaşmaların etkisi gösterilebilir. Görülen o ki, Türkiye’deki
sosyolojik çalışmalar daha fazla kültürel analize, kültürel okuma yöntemine ve uygulamalı
kültür çalışmalarına yönelecektir.

Türk Sosyolojisinde Kültür Tartışmaları
Türk sosyolojisinde kültür, diğer sosyoloji alt dallarına oranla daha az yer
tutmaktadır. Spesifik ve özel kültür tartışmaları, genel sosyolojik bakışı belirleyebilecek
ağırlığa sahip değildir. Fakat bununla birlikte kimi sosyologların araştırmalarında,
sosyolojik ilgilerinde kültürün bir şekilde yer ettiği söylenebilir.

Ziya Gökalp (1876-1924)
Türk sosyolojisinin kurucu ismi olan Ziya Gökalp, kültür tartışmalarında öne çıkan
bir isimdir. Siyasal ilgilerinin yanı sıra Türk toplumunun kütürel ve siyasal unsurlarını
merak etmiş ve bu unsurlar üzerine yazılar yazmıştır. Ana ilgi alanları arasında kültür, dil,
medeniyet, devlet, millet, eğitim, siyaset, Türk tarihi, modernleşme, Batılılaşma
gösterilebilir.
Ziya Gökalp, Türk sosyolojisinin kurucu ismi olup gerçek bir klasiktir. Sosyolojik
yaklaşım büyük oranda Emile Durkheim etkisinde şekillenmiş olmasına karşın kendine
özgü bir anlayışı da yok değildir. Durkheim’ın yanı sıra diğer pozitivist düşünürlerden de
etkiler almıştır. Ona göre Durkheim, sosyolojiye bilimsel kimlik veren kişidir. “Sosyolojiyi
tamamıyla ilmi bir surette kurmaya başlayan Durkheim’dir. Durkheim’den önce sosyoloji
ya felsefenin yahut biyoloji ve psikoloji gibi bilimlerin birer bahsi gibiydi. Çünkü sosyal
gerçeklik diğer gerçekliklerden tamamıyla ayırt edilmiyor, sosyoloji usulünün özelliği
itibara alınmıyordu. Durkheim sosyolojiyi, diğer müspet ilimler gibi, sübjektif bir usul ile
araştırmakla beraber, sosyal gerçekliği diğer gerçekliklerden açık ve kesin bir surette ayırt
etti. Bugün ilim âleminde sosyoloji denildiği zaman hatıra yalnız Durkheim okulunun
sosyolojisi gelir” (Gökalp, 1973: 96). Gökalp böylece kendi sosyolojik bakışı için
Durkheim’ı esas aldığını ifade etmektedir. Gökalp’in Durkhem’ı yorumlayarak yerli bir
sosyoloji gerçekleştirdiği, onun metodolojik ilkelerini Türkiye toplumunun gerçekliklerine

uyguladığı böylece yeni bir yoruma ulaştığı şeklinde yorumların yanında (Fındıkoğlu,
1955: 12), katı bir şekilde Durkheim’ı takip ettiğine dönük eleştiriler de bulunmaktadır.
Gökalp’in kültür sorunlarının değişik yönlerine ilgi duyduğu görülmektedir. Bütün
hayatı boyunca kültür çevrelerinin içinde yer alan Gökalp, ayrıca kültür, milli kültür, milli
kültür unsurları ve medeniyet üzerine yoğun bir çalışma ortaya koymuştur. Türkiye’nin
siyasal, toplumsal ve kültürel değişim sürecini onun esas olarak üzerinde durduğu bir alan
olmuştur. Türkiye’nin Batılılaşma yönelimini yorumlayan, bu alanda kendine göre bir
çerçeve çizen Gökalp, Türkiye’nin esas konularına odaklanmıştır.
Gökalp, sosyolojik dikotomilerden hareket ederek bir analiz gerçekleştirir. Kültüruygarlık/medeniyet, halk-havas/seçkin, birey-toplum gibi ikili yapılar ve karşıtlıklar, onun
sosyolojik analizlerinde geniş yer tutar. Bu anlamda klasik sosyolojinin dikotomik
analizlerine iyi bir örnektir. Bilindiği gibi Dukrheim, Weber, Tönnies ve benzeri
sosyologlar da sürekli dikotomilere başvurarak sosyolojik analiz yapmaktadırlar. Özellikle
Dukheim’ın ‘organik dayanışma-mekanik dayanışma’ dikotomileri ile Tönnies’in ‘cemaatcemiyet’ dikotomileri, Gökalp bağlamından hatırlanmalıdır. Gökalp de başka kültürmedeniyet ilişkisi olmak üzere çeşitli dikotomilere başvurmaktadır.
Gökalp’in en önemli tezini kültür-medeniyet ayrılığı oluşturmaktadır. “Milli kültür
(hars) ile medeniyet arasında hem birleşme noktası, hem de ayrılık noktaları vardır. Milli
kültür ile medeniyet arasındaki birleşme noktası ikisin de bütün sosyal hayatları içine
almasıdır. Sosyal hayatlar şunlardır: Dini hayat, ahlaki hayat, hukuki hayat, rasyonel hayat,
iktisadi hayat, lisani hayat, fenni hayat. Bu sekiz türlü hayatın bütününe milli kültür adı
verildiği gibi medeniyet de denilir” (Gökalp, 1990: 30).
Milli kültür ile medeniyet arasındaki farklar ve irtibatlar Gökalp için önemlidir.
Kültür milli olduğu halde, medeniyet milletlerarasıdır. Kültür yalnız bir milletin dini,
ahlaki, hukuki, akli, estetik, lisani, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkli bir bütünüdür.
Medeniyet ise aynı medeniyet dairesin giren birçok milletlerin sosyal hayatlarının
müşterek bir yekûnudur. Bunun yanında medeniyet, usul vasıtasıyla ve ferdi iradelerle
vücuda gelen sosyal hadiselerin bütünüdür. Milli kültüre dâhil olan şeyler ise usul ile,
fertlerin iradesiyle vücuda gelmemişlerdir. Suni değillerdir. Bitkilerin, hayvanların organik
hayatı nasıl kendiliğinden ve tabii bir surette gelişiyorsa, milli kültüre dâhil olan şeylerin
teşekkül ve tekamülü de tıpkı öyledir. Milli kültürü medeniyetten ayıran bir başka önemli
faktör ise duygulardır. Ona göre kültür duygulardan, medeniyet ise bilgilerden meydana
gelmektedir. Bir millet başka bir milletin dini, ahlaki ve estetik duygularını taklit edemez.
Kültür ile medeniyet arasındaki bir başka irtibat ise kültürden medeniyete doğru bir
gidişatın olmasıdır. Buna göre, her kavmin önce yalnız milli kültürü vardır, kültürü
yükseldikçe medeniyete dâhil olur. Medeniyet de başlangıçta bir milli kültürden doğduğu
hâlde sonradan komşu milletlerin medeniyetlerinden birçok müesseseler alır. Başka bir
ilişki ise milli kültürün milleti kuvvetli yapıp medeniyetin zayıflattığı meselesidir. Milli
kültürü kuvvetli fakat medeniyeti zayıf olan bir millet millik kültürü bozulmuş fakat
medeniyeti yüksek olan bir milletten daha güçlüdür. Esas olan milli kültürdür (Gökalp,
1990: 31-42).

Gökalp’in kültür ve medeniyet tanımaları ve kültür-medeniyet arasındaki kurduğu
ilişkiler, her iki kavramın anlam dünyası ve açılımları bakımından sorunlu kabul
edilmektedir. Sosyolojik gerçeklere uymayan kültür-medeniyet ayrımı (Kaçmazoğlu, 2011:
163), pek çok sosyoloğun eleştirilerine hedef olmuştur. Farklı bir kültür ve medeniyet
okuması gerçekleştiren Erol Güngör, Gökalp’tin tezlerini sosyolojik gerçekliği öne alarak
dayanarak eleştirmiştir. Uriel Heyd ise (1980: 44) Gökalp’in tariflerini ve analizlerini ‘hissi
ve tarafgir’ bulur.
Kültür-medeniyet ayrılığı yahut ilişkisi Gökalp için yeni bir siyaseti kurmaya dönük
bir formülasyondur. Gökalp, Batı uygarlığını benimseyen yeni bir devletin ideologluğunu
yapmaktadır. Dolayısıyla Batıcılığı/Batılılaşmayı meşrulaştıran, haklı gösteren bir
formülasyon üzerinde çalışmaktadır. ‘Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak’ sentezinde
de görüldüğü gibi (Gökalp, 2014) bütün unsurları içerecek, unsurlar arasında eklektik bir
ilişki kuracak bir çözümü önermektedir.
Gökalp, kültür-medeniyet ilişkisi gibi çok temel bir tartışma ile dâhil olduğu kültür
sosyolojisinde başka konuları da ele almaktadır. Milli kültür unsurları onun en fazla
dikkatini çeken hususların başında gelir. Türk milletinin kültürel yaşantısı, otantik
değerleri, mitolojileri, inançları, adetleri, gelenek ve görenekleri onun ilgisine dâhil olur.
Bunun yanı sıra edebiyat, estetik, sanat, şiir, roman, destan gibi farklı kültür unsurları da
Gökalp’in ilgi dağarcığında yer alır.
Gökalp, Türk sosyolojisinde kültür tartışmalarında ve kültür sosyolojisi
araştırmalarında gerçek bir klasiktir. Kimi noktalarda eleştiriler almasına karşın, kimi
yaklaşımları sosyolojik tahlillerden uzak düşmesine rağmen hali hazırda kültür
tartışmalarında öne çıkan bir sosyologdur. Türkiye’de kültür sosyolojisi alanında öncü
sosyologlardan biridir.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974)
Türk sosyolojisin en üretken kişilerinden biri olan Fındıkoğlu, oldukça farklı
konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. Kültür, milli düşünce, eğitim, dil,
kalkınma, şehirleşme, sanat ve edebiyat, kooperatifçilik, meslek kuruluşları ana uğraş
alanları olarak dikkat çekmiştir. Türkiye’nin kültür sorunlarıyla ilgilenmiş, milli kültür
problemleri üzerine düşünmüş, sosyo-kültürel bütünleşmenin sağlanabilmesi açısından
çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Fındıkoğlu, sosyolojik yönelimlerine kültürel hayatı ve kültür meselelerini bilinçli
bir şekilde dâhil etmiştir. Kültürü temel insani uğraş alanı olarak gören ve kültürün duygu,
düşünce ve isteklerle doğrudan ilgili olduğunu ifade eden Fındıkoğlu’na göre kültür bir
kimlik ve şahsiyet kaynağıdır. Kültürün ahlak ile de yoğun ilişkisi vardır ve toplumsal
bütünlüğü sağlayan bir mekanizmadır. Kültür, toplumsal bakımdan bir milletin oturduğu
coğrafya parçası üzerinde yarattığı her türlü beşeri eserlerin toplamıdır. Kültür hem kişilere
hem de toplumlara şahsiyet kazandıran dinamik bir öğedir (Ergan, 2008: 643). Bunun

yanında kültür ile medeniyeti tıpkı Gökalp gibi birbirinden ayıran Fındıkoğlu’na göre
medeniyet bilim ve teknik demektir ve milletlerarası bir özellik taşımaktadır.
Türkiye’nin kültür hayatı, kültürel ilgileri onun daha özel bir vurgu ile merak ettiği
bir husustur. Genel anlamda Türkiye’nin kültürel hayatının zayıf ve niteliksiz olduğu
eleştirisini yapan Fındıkoğlu, daha çok araştırma ruhu, okuma arzusu, halkın kütürel
konulara ilgisi bakımından meseleyi tartışmaktadır. Devletin ve aydınların kültürün
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli olduğunu belirtmektedir. Milli kültürün
yaratılması ve korunması bakımından her iki aktöre önemli görevlerin düştüğünü belirtir.
Fındıkoğlu, genel kültür sorunları ve milli kültür meselesinin yanı sıra daha özelde
sanat ve edebiyat anlamındaki kültür ile de ilgilenmiş ve bu alanda eserler vermitir. Onun
sanat, edebiyat ve şiir üzerindeki çalışmaları, sosyolojik bakımdan ve özelde kültür
sosyolojisi açısından dikkat çekmektedir. Bir sosyoloğun erken dönemde sanat ve edebiyat
sorunlarını sosyolojik ilgilerine taşımış olması önemlidir. Bu manada onun Erzurum
Şairleri, Bayburtlu Zihni, Yunus Emre adlı çalışmaları, diğer ilgilendiği kültürel alanlarla
birlikte, bir kültür sosyolojisinin inşaası bakımından değerlendirilebilir. Bu bakımdan
Fındıkoğlu, Türk sosyolojisinde kültür tartışmalarında öne çıkan bir isimdir.

Mümtaz Turhan (1908-1969)
Tecrübi Psikoloji alanında parlak ve başarılı bir kariyere sahip olan Mümtaz
Turhan, Türkiye’de kültür tartışmalarında ve kültür sosyolojisinin inşasında gerçek bir
aktördür. Temel araştırma konuları arasında kültür, kalkınma, eğitim, köy, toplumsal
değişmenin yer aldığı Turhan, Türk sosyolojisinde kültür meselesini enine boyuna ele alan,
konuyu teferruatlı bir şekilde inceleyen biridir. Ziya Gökalp’ten sonra kültür değişmesi
konusunu teorik ve uygulama bakımından ele alan Turhan, bu konuda gerçek bir otorite
olmuştur. Kültür Değişmeleri kitabı bunun bir kanıtıdır. Kitap, onun kültür, medeniyet,
kültür değişmeleri hakkındaki araştırmalarını ve düşüncelerini içermektedir.
Kültür Değişmeleri kitabı üç kısım dokuz fasıldan oluşmaktadır. Birinci kısım
kültür kavramının geniş tahlili, kültür-medeniyet ilişkisi, serbest kültür değişmeleri, köy
topluluğu üzerine bir araştırma ve köyde kültür değişmeleri fasıllarını içermektedir. İkinci
kısım, mecburi kültür değişmeleri, şehirlerdeki serbest kültür değişmelerini ihtiva
etmektedir. Üçüncü kısım ise kültür değişmelerinin genel bir tahlili ve kültür değişmeleri
üzerinde etkili olan faktörleri içermektedir.
Kültür tanımlarını, kültür ve medeniyet ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde tartışan
Turhan, sonuç itibariyle kültürün ayrışmayan bütünsel bir yapıya işaret ettiğine kanaat
getirmektedir. Ona göre kültür “bir cemiyetin sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden
teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymet ölçülerini, umumi atitüt, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine
alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususi bir hayat tarzı temin eder” (Turhan, 1987: 48).

Kültür kavramının içeriğini belirleme çabasının yanı sıra somut ve pratik bir kültür
araştırması gerçekleştirmiş olması, Turhan’ın kültür sosyolojisindeki yerini biraz daha
sağlamlaştırmaktadır. Köy topluluğu üzerinde uzun zaman yürüttüğü çalışmalar, kültür
değişmesinin yönünü ve niteliğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca
kültür değişmelerini ‘serbest’ ve ‘mecburi’ şeklinde ayrıştırmış olması, kültürün farklı
boyutlarını ele alması, anlama faktörünün kültür üzerindeki etkisini irdelemesi gibi
araştırmalar Turhan’ın öncü bir sosyolog olmasını belgelemektedir.

Nihat Nirun (1925-2007)
Temel ilgi alanları arasında kültür, sosyal bünye, aile, eğitim, dil gibi konuların
bulunduğu Nihat Nirun, kültür sosyolojisi tartışmalarında belli bir konuma oturmaktadır.
Metodolojik açıdan makro ve mikro yaklaşımların her ikisine de yakın duran Nirun, iyi bir
sentez yapmak gerektiğine inanmaktadır. Makro ile mikroyu birleştirmek onun için bir
idealdir. Çalışmalarının metodolojik yönelimi bu şekilde belirginleşir.
Onun kültür sosyolojisi içindeki yeri özellikle bilimleri sınıflamasında görülür.
Dilthey’dan gelen yaklaşımı benimseyen Nirun, ‘tabii bilimler’ ile ‘kültür bilimleri’ yahut
‘manevi bilimler’ ayrımına sadık kalır. Tabii bilimler, astronomi, fizik, kimya, biyoloji’dir.
Kültür bilimleri ise tarih, ekonomi, eğitim, hukuk, ilahiyat gibi alanları kapsar. İnceleme
alanları farklı olan bu bilimler, insana yaklaşım bakımından farklılaşır. Kültür bilimlerinin
gerçek sahası insandır; “insan varsa tarihi, ya da ekonomik olaylar vardır. İnsan yoksa
hukuki ya da dini olaylar yoktur. Kültür ilimlerinin olaylarının varlığı insanın varlığı ile
mümkündür” (Aksoy, 2008: 125). Her iki bilim arasındaki farklı belirleyen Nirun, insana,
insanın ilişki şekillerine verdiği ayırıcı önemle belirginleşmektedir.
Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi adlı önemli
çalışmasında Nirun, kültüre yaklaşımını ortaya koymaktadır. Sosyal yapı ile sosyal
bünyeyi ayıran Nirun, sosyal yapının öğelerin bir arada bulunuş tarzına işaret eden, sosyal
bünyenin ise öğeler arasındaki ilişki kalıplarına karşılık gelen bir kavram olduğunu
belirtmektedir. Buna göre sosyal yapı, insanların bir arada yaşamasına bağlı olan bir
bütündür. Yapı, kültür sayesinde insanlar/fertler arasındaki ilişkileri tayin eden ve
düzenleyen bir kontrol organizasyonudur (Nirun, 1991: 18). Sosyal yapı, dinamik sosyal
bünyenin iskeleti ve çevresidir; onun dış görünüşüne tekabül etmektedir (Nirun, 1991:
125). Toplumun yapısal ve fonksiyonel durumları ise sosyal bünyede görülmektedir.
Sosyal yapı, tabii çevre (fiziki, biyolojik, coğrafi), sosyal çevre, fert ve kültür çevresi gibi
temel alanların karşılıklı etkileşimlerinin sonucunda meydana gelen bütünselliktir.
Sosyal yapının diğer çevreleri içinde yer alan kültür çevresi, kültür sosyolojisi
tartışmaları bakımından önemli bir noktadır. Kültür kavramının mahiyetini, içeriğini ve
anlam dünyasını ele alan Nirun (1991: 53), kültürün ‘sosyal hayat alanında insanların
neleri yapıp neleri yapamayacaklarını işaret ederken, normatif karakteriyle kıymet ve değer
hükümlerinin başka bir deyimle sosyal hayatın değerler alanını’ kapsadığını belirtmektedir.
Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde kültür ve kültür normları önemli
işlevler üstlenir.

Tek tek insanların hayatlarına tabi olmadan kendi varlığına sahip olan kültür,
Nirun’a göre (1991: 55) fertlerin katkıları sonucunda oluşmasına rağmen “fertlerin ferdi
hayatlarının dışında bağımsız olarak büyüyen, gelişen ve birikerek devam eden kuşaklar
arasında da devredilen ve öğrenilen bir sosyal verasete sahiptir.” Kültür, toplum içindeki
fertlere bir takım kalıplar sunmaktadır. ‘Kültür kalıpları’ denen adetler, örfler, ananeler,
normlar, kaideler, görenekler, değerler kişilerin nasıl davranacaklarına etki eder ve grup
davranışlarını meydana getirirler. Böylesi bir çerçevede fert-grup-kültür etkileşimi kendini
belli eder. Bu üç ayrı yapı, etkileşim hâlinde bütünlüğü meydana getirir.
Hemen her ferdin katıldığı kültürün muhtevasını üç ayrı başlıkta ele alan Nirun,
bunları, ‘geneller’, ‘özeller’ ve ‘değişkenler’ şeklinde adlandırmaktadır. Kültür
muhtevasının genel nitelikleri her kişiyi kapsar. Kültür, burada öğrenilen bir mahiyet arz
eder. Örneğin, dil, bir kültür muhtevasına/ortamına doğan insanın hemen öğreneceği
kültürel haslettir. Kültürün özel muhtevası ise bütün toplum fertlerini kapsamayabilir.
Uzmanlık alanları, sanatlar, meslekler buna örnek verilebilir. Daha çok kişilerin becerisi,
ilgisi, şahsiyetine göre değişkenlik gösterebilir. Kültür muhtevasının değişkenler tipi ise
insanların seçimleriyle ilgili olanlardır. Şahsiyet derecesine ulaşmış insanların seçme
yeteneğini kazanması kültür muhtevasının beklediği bir durumdur. Bu bakımdan insan
kültür içinde kendi seçeneklerini belirleyebilir.
Nirun’un kültür sosyolojisi açısından tartıştığı bir başka konu ise ‘sosyo-kültürel
çevre’ kavramıdır. İnsanın sosyal ilişkilerini ve sosyal çevrelerini araştıran Nirun, insan
yaşantısının sosyal çevre ile kültür çevresinin karışımını ifade eden sosyo-kültürel ortamda
oluştuğunu belirlemektedir. Her toplumun kendine özgü sosyo-kültürel çevresi ve buna
özgü şartları bulunmaktadır. Sosyo-kültürel çevrenin oluşumun şu şekilde belirlemektedir:
“Tabii çevrenin coğrafi çevrenin şartlarına uygun düşen buluşlarla yaratılan sosyo-kültür
çevre içinde tabanları tabii çevreden kopmuş, ayrılmış yeni şartlara uyarak gelişmiş
bulunan bir takım sosyal gruplar belirmekte ve ayrı ayrı kültür muhtevalarını kedi
bünyelerinde barındırmaktadırlar. Böylece yeni bir tabaka, yeni bir çevre yani sosyo-kültür
çevresi teşekkül etmiş bulunmakta ve yeni baştan yaratılan bir sosyal hayatın sosyal
mekânı doğmuş bulunmaktadır. Artık burada sosyal hayatın olaylarını ve kültürel
muhtevalarının elemanlarını taşıyan bir sosyal mekân vücut bulmuştur ki, buna biz sosyokültür çevresi adını veriyoruz” (Nirun, 1991: 82).
İnsanın kültür ile birlikte sosyo-kültürel çevre yaratmış olması, kültürün etkileri ve
oluşumu bakımından manidardır. Sosyo-kültürel çevre insanın toplumsal bir varlık olarak
hayatını sürdürmesine dönük imkânlar sunmaktadır. Gelenekler, görenekler, adetler,
kurumlar, örfler sosyo-kültürel çevrenin aktif unsurlarıdır. Birer kültür muhtevası olarak
var olan bu unsurlar, kültürün toplumsal özelliklerini gösteren önemli hususlardır. Nirun,
toplumsal hayatı bu unsurlara bağlı olarak açıklamaktadır.

Amiran Kurtkan Bilgiseven (1926-2005)
Önemli bir kültür araştırmacısı olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun asistanı olarak
akademik hayatına başlayan Amiran Kurtkan Bilgiseven, din, eğitim, köy, sanayi,

kalkınma, kültür, tasavvuf, laiklik, aydın gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Kültür ise
çalışmalarının genel çerçevesini belirlemiştir.
Bilgiseven için kültür temel toplumsal göstergelerden biridir. Kültür aynı zamanda
önemli bir toplumsal kaynaktır. Toplumsal yaşantıyı etkileyen bir unsurdur. Bireyin
şahsiyetinin oluşumunda kültür ana etkenlerden biridir. Kültür, ‘insanın insanlar tarafından
yaratılmış çevresi’dir. Toplumun tarihi devamlılığı içerisinde ortaya çıkmış ve o toplumu
temsil edecek yapıya ulaşmış olan kültürün toplum fertleri tarafından algılanması, kültürel
alanların keşfedilmesi gereklidir. Şahsiyetin oluşumu ancak bu şekilde gerçekleştir.
Kültürün oluşma biçimleri, kültürlenme, kültür-şahsiyet ilişkileri, kültürel değişme,
kültürel bütünleşme gibi meseleler Bilgiseven’in ilgilendiği hususlardır. Kültürün
bütünleştirici yönlerine daha fazla yer veren Bilgiseven, kültürün toplum ile fertleri
bütünleştirme etkisini irdelemektedir. Bütünleşme, bir milli felsefe ve milli şuur
kazanılmasıyla gerçekleşir ve bunun en mükemmel örneği ‘anlam bütünleşmesi’dir (Özkul,
2008: 155). Böylesi bütünleşme ‘müşterek mana’ etrafında toplanan şahsiyet sahibi
bireylerin bütünleşmesidir. Kültür bu bütünleşmenin temel harcıdır.

Şerif Mardin (1927-)
Şerif Mardin, Türk sosyolojisinin son dönem en etkili ve üretken simalarından
biridir. Türkiye’deki sosyoloji algısına ve sosyolojik teoriye önemli katkılar sunmuş
biridir. Siyaset, tarih, din, sanat ve edebiyat, ideoloji, kültür, ideoloji, iktisattemel ilgi
alanlarıdır. Temel ilgi alanlarına dâhil olan daha başka konular da zaman içinde onun
dikkatini çekmiştir. Merkez-çevre yaklaşımı, iktisadi zihniyetin analizi, modernleşme,
gelenek bunlara örnek verilebilir.
Kültür sosyolojisine katkısı özellikle kimlik, ideoloji, edebiyat alanlarında temayüz
etmektedir. Kültürün toplumsal sorunlar ve siyaset ile irtibatlı olduğunu düşünmektedir.
İdeoloji adlı çalışması, kültür sosyolojisi alanına dâhil edilebilir.
Din ve İdeoloji (1992) başlıklı çalışması da bir açıdan kültür sosyolojisinin
ilgilendiği konulara değinmektedir. Din, dinin topluma etkisi, din ve ideoloji ilişkisi başlı
başına kültürel çalışmalara dâhil edilebilir. Daha özelde Osmanlı’da ve modern Türkiye’de
dini ritüellerin sergilenmesi, yüksek kültür, saray kültürü, taşra kültürü gibi konuların
tartışılması, bahsi geçen çalışmayı daha bir öne çıkarmaktadır. Mardin, yer yer kültür
yaklaşımını da belli etmektedir. Ona göre kültür, en geniş anlamıyla edebiyat ve
sembollerle birlikte maddi ve teknolojik donanımı da içermektedir (Mardin, 1992: 126).
Böylesi bir bakıştan hareket eden Mardin, Osmanlı kültürünün parçalı ve ayrıksı olduğu,
iki yabancı kültür ile temsil edildiğini iddia etmektedir. Bir yanda yüksek kültür yani saray
kültürü diğer yanda ise taşra kültürü yani halk kültürü bulunmaktadır. Bu iki kültür biçimi
arasında büyük ayrımlar vardır. Kendisinin ‘kültür ayrılığı’ şeklinde adlandırdığı bu durum
siyasal reformlarla da ortadan kaldırılamamıştır. Tanzimat gibi modernleşme hareketi,
yapısallaşmış kültür ayrılığını çözümleyememiştir. Cumhuriyet döneminde de aydınların

kültürü ile halk kültürü arasındaki boşluk devam etmiştir. Bu iki kültür arasındaki uçurum,
dini yaşantı ve din algısına da etki etmiştir.
Türk Modernleşmesi (1991) çalışmasında da kültür sosyolojisinden örnekler veren
Mardin, kültürün hem bütüncül hem de sanat ve edebiyat alanındaki kullanımlarını öne
çıkararak Osmanlı toplum yapısını analiz etmeyi denemektedir. “Toplumların eğitim,
teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat veya dine ilişkin sorunlarını çözdükleri kendilerine
özgü yola, o toplumun kültürü denir” fikrini benimseyen Mardin (1991: 23), kültürün
sadece sanat ve edebiyat alanıyla sınırlı olmadığını, aksine sosyal yaşamın bütün yönleriyle
ilgili olduğunu belirtir. Kültür, sosyal yapı demektir. Buna özellikle yaşantılar, iletişimler
ve semboller dâhildir. Bu tanımdan hareketle ‘büyük kültür’ yani saray kültürü/divan
kültürü, ‘küçük kültür’ yani halk kültürü ayrımı yapar. Her iki kültürün bir gelenek
oluşturduğunu belirtir. Modernleşme ve gelenek her iki kültürün kıyasıya karşılaştığı
yaşam alanlarıdır.
Türk modernleşmesinin kültürel evrenini romanlar üzerinden irdeleyen Mardin,
Batılılaşmanın yeni bir kültürel yaşam alanı olduğuna, bir zihniyet ve tavır içerdiğine
dikkat çeker. Özellikle Batılı toplumsal tipleri ele alarak analizini gerçekleştiren Mardin,
züppe örneklerinden hareket eder. Recaizade Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası romanının
karakteri olan Bihruz Bey’i ise modelleştirir. Batı uygarlığının maddi yönlerine hayran
olan Bihruz, halk kültürü ile ilgisini kesmiş, farklı bir kültürel atmosferde yaşamaktadır.
Konuşmasını büyük oranda Fransızca kelimelerle sürdürmekte, bir kimlik ve köken sorunu
yaşamaktadır. Onun adlandırmasıyla ‘Bihruz Bey sendromu’ kültürel bir boyut
kazanmakta ve bir uygarlık hastalığını temsil etmektedir. Osmanlı hâkim söylemi Bihruz
tipini olumsuzlamış, onun aleyhinde olmuştur. Oysa Mardin’e göre Bihruz’un olumlu
sayılacak yönleri de olabilmektedir.
Mardin’in yeni kültürel çalışmalarda hayli önemsenen bağlam, yorumsama, sosyokültürel açı gibi hususlara önem verdiği görülmektedir. Bu bakımdan eserlerinin genel
atmosferinin ‘kültürel çözümleme’ biçiminde olduğu söylenebilir.

Erol Güngör (1938-1983)
Türkiye’nin önde gelen sosyologlarından biri olan Erol Güngör, Tecrübî
Psikoloji kürsüsünde Mümtaz Turhan’ın asistan olmuş, hocasının akademik
yönelimlerinden ve bilimsel duruşundan etkilenmiştir. Akademik çalışmalarının yanı sıra
dergilerde ve gazetelerde yazılar yazan, edebiyat ve düşünce muhitlerinde yer alan Güngör,
gelenek, halk, kültür, dil, din, edebiyat, milliyetçilik, İslamcılık ve şahsiyet gibi temel
konularlar ilgilemiştir.
Güngör’ün sosyal bilimlerde tema ve yöntemi, metodolojik yönelim ile alanları
ustalıkla harmanladığı görülmektedir. Vedat Bilgin (2006: 118), onun sosyal bilimlerden
edindiği bakışı Türk toplumunun sorunlarına ve kültür meselelerine ustaca çevirdiğini ve
böylece gerçekçi analizler yaptığını söyler. Kültür merkezli toplum anlayışını öncelediğini,
‘anlayıcı-yorumlayıcı yöntem’i takip ettiğini (Bilgin, 2006: 119), bu yöntemler de

toplumun özüne inme imkânını elde ettiğini ifade eder. Alptekin ise (2008: 458) yapısal
fonksiyonalist yaklaşım ile tarihsel sosyoloji perspektifine sahip olduğunu belirlemektedir.
Ele aldığı meselelerin özellikle tarihsel bağlamını dikkate alan Güngör, kültür incelemeleri
için yerinde bir seçenek olan tarihsel sosyolojik perspektifi benimsemektedir.
Gerçekten Güngör’ün bakış açısı, yaklaşım tarzı, analiz biçimi meseleyi kökünden,
tarihsel bağlamından anlamaya dönük işlemekte ve bu kökenle var olan arasında
bağlantılar kurmaktadır. Güngör’ün Türk sosyolojisindeki yerini sağlamlaştıran
hususlardan biri onun takip ettiği yöntem ve bakış açısıdır. Kültür temelli bir araştırma
yürütmüş olması, ona, kendi toplumunun temel dinamiklerini, yansımalarını,
uygulamalarını ve pratiklerini sunmaktadır. Bunda hocası Mümtaz Turhan’ın etkisi ve
katkısı bulunmaktadır. Bilindiği gibi Turhan da kültür temelli bir okuma ve araştırma
gerçekleştirmektedir. Onun şah eseri olan Kültür Değişmeleri, Güngör için iyi bir ilham
kaynağı olmuş olabilir.
Kültür meselesi, Erol Güngör için önemli bir uğraş alanıdır. Hemen bütün
çalışmalarının odak noktası kültürdür. Kültürün tarifinden çok kültür kurumları üzerine
eğilen, bu kurumları tahlil eden Güngör benzer şekilde kültür değişmesi, kültür ve
medeniyet ilişkisini de özenle araştırmaktadır. Kültür Sosyolojisi içinde ifade bulacak pek
çok yönelim, bakış açısı ve tematik ilgi, Güngör’ün dikkatinden kaçmamıştır. Acaba
çalışmalarını bu çatı altında toplamak doğru olur mu? Galiba Güngör, Türkiye’nin kültür
meselelerini büyük bir merak, azim ve coşkuyla irdelemek istemişti. Onun gözünü
çevirdiği husus, toplumumuzun dönüşümü, krizleri ve imkânlarıdır. Modernleşmenin
sancıları, geleneğin katkısı yahut geleneğin günümüze intikal sorunları. Dolayısıyla
bütünüyle hadiselere kültür penceresinden bakmayı denemekteydi. Onun din, siyaset,
yaşantı, modernleşme, tasavvuf, milliyetçilik ilgilerinin arka planında kültürel bir okuma
biçimi yatmaktadır. Bundan ötürü kültür sosyolojisinin perspektifine yakın olduğu
söylenebilir.
Kültür sosyolojisi ona farklı alanlarla ilgilenmenin yolunu açmış gözükmektedir.
Kendi toplumuna yönelirken kültürel haritayı merkeze almış ve geniş bir yelpazeden
bakmayı denemiştir. Örneğin disiplinler arası yaklaşımın iyi örneklerini vermiştir. Bir tek
alana kapanmamış, değişik bilgi disiplinlerinden beslenmiş, onları etüd etmiş, böylece iyi
bir donanıma sahip olmuştur. Felsefe, psikoloji, hukuk, sosyoloji, tarih, din, edebiyat gibi
değişik sosyal bilim disiplinlerinden elde ettiği birikimle soğukkanlı bir şekilde toplum ve
kültür analizleri yapmıştır (Alkan, 2000: 161). Kültür meselesine yöneliş ve farklı
disiplinleri önemsene onu ister istemez hâkim pozitivist paradigmanın dışında tutmuştur.
Türkiye’de pozitivist paradigmanın dışında, ondan daha etkili bir yönelimin olabileceğini
başarıyla göstermiştir (Alver, 2013: 101).
Aydın (2013: 151-152), Erol Güngör’ün sosyolojik çalışmalarından kültürün
önemli bir yer tuttuğunu ima ederek, onun ‘manevi kültür’e yöneldiğini, manevi kültürün
daha esaslı olduğuna ilişkin bir düşüncesinin olduğunu belirtmektedir. Toplumun alt yapısı
din, sanat, ahlak gibi manevi kültür unsurlarıdır. Belirgin bir şekilde analizlerini kültürel

bağlamda sürdüren Güngör, milliyetçilik, İslamcılık, kimlik gibi hususları ‘kültürel
çerçeve’ içinde değerlendirmesiyle gerçek manada kültür sosyolojisi örneği sunmaktadır.
Açık bir şekilde kültürel bir okuma ile kültür sosyolojisi çerçevesine dâhil olan
Güngör, özellikle kültür ve medeniyet ilişkisi ile kültür değişmelerine odaklanmıştır.
Kültür ve medeniyet arasında büyük bir ayrım görmemektedir. Zaman zaman bu iki
kavramı birbirinin yerine kullanabilmektedir. Çünkü gerçek hayatta bu iki kavramın
karşılık geldiği hususlar neredeyse aynıdır. Onun için kendisi keskin bir ayrım yapmaz.
“Batıda da meşhur antropoloji âlimi E. Sapir’in büyük bir vuzuhla işlemiş olduğu yeni
anlayışa göre kültür ve medeniyet birbirinden ayrı hadiseler değildir. Milli kültürler bir
medeniyetin çeşitli manzaralarından ibarettir. Milletler arasında alış-veriş konusu olan
ortak medeniyet unsurları her milletin kendi şartları içinde kendisine mahsus bir hüviyete
kavuşur ve böylece her millet medeniyeti kendi tarzında benimser. Bizim kültür dediğimiz
şey medeniyetin cemiyetlere intikal ediş tarzı veya onlarca benimsenmiş şeklidir. Aynı
kültüre mensup fertlerde ve gruplarda o kültürün değerleri nasıl birbirinin tıpatıp benzeri
olarak benimseniyorsa, aynı medeniyetin unsurları da çeşitli cemiyetlerde birbirinden farklı
şekil ve muhtevalar kazanmaktadır” (Güngör, 1995: 101).
Kültür değişmeleri, tıpkı Mümtaz Turhan gibi Erol Güngör’ün de ana
meselelerinden biridir. Kültür değişmeleri, Türkiye’nin dönüşüm sürecini, modernleşme
yönelimlerini anlatan bir kavramdır. Bu kavram, Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol
Güngör gibi sosyologların özenle tartıştıkları kültürel değişim sürecinin anahtar
kavramıdır. Gökalp, keskin bir şekilde kültür-medeniyet ayrımı yaparak, kültürün milli ve
yerel, medeniyetin ise milletlerarası ve evrensel olduğunu, kültürün değiştirilmeyip
medeniyet unsurlarının değiştirilebileceğini ifade eder. Mümtaz Turhan ise meseleyi daha
çok maddi kültür-manevi kültür ikiliğinde izah etmeyi dener. Güngör, bu önemli konuyu
daha farklı bir boyuta taşır ve kendi yorumunu geliştirir. O, değiştirilmesi gerekenin
medeniyet değil kültür olduğunu belirtir. Çünkü saf kültür yoktur ve kültür değişmesi
normal bir süreçtir. Bir toplumun gelişebilmesi için kültür değişmelerine açık olması
gerekir. Modernlik de bu anlamda ele alınabilir. Ancak önemli olan başka toplumlardan
alınan unsurların kendi medeniyet değerleri çerçevesinde işlenmesi ve kendi özgün
gelişmesini üretmesidir. O, kültürde otantiklik meselesini kültürün orijinal kökenlerinde
değil orijinal sonuçlarında aramaktadır (Alptekin, 2008: 456). Önemli olan bir toplumun
kendi değerlerine göre doğru bir yorum yapabilmesi ve bunu pratiğe geçirebilmesidir.
Kültür ve kültür değişmeleri meselelerine çok temel açılardan ve teorik zeminden
yaklaşan Güngör, gündelik kültür meselelerine de aynı şekilde duyarlı bir sosyologdur.
Din, milliyetçilik, İslamcılık, tasavvuf, sanat, edebiyat, aydın, entelektüel gibi alanların
kültürel arkplanına olan ilgisi, onun yorumunun farklılaştırmaktadır. Edebiyat sorunları,
edebiyat-hayat ilişkisi, edebiyat sosyolojisi, roman, entelektüel ve toplum ilişkisi, zaman
ve kültür onun ilgilendiği kültür sorunlarından bazılarıdır (Güngör, 1993). Aynı şekilde
dil/lisan meselesi (Güngör, 2009) de onun ilgisi dâhilindedir. Türkiye’nin kültür
meselelerini tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla ele alan Güngör, kültür sosyolojisi
kurabilmenin ipuçlarına sahiptir.

Mustafa Aydın (1950-)
Konya Sosyoloji Ekolü’nün önemli isimlerinden biri olan Aydın, din, bilgi, kültür,
siyaset, aile, değerler gibi alanlarla yoğun bir şekilde ilgilenmektedir. Sosyolojik ilgi
alanlarında özellikle kognitif/bilişsel alan ve kültürel unsurlar dikkat çekmektedir. Olguları
ele alış tarzı daha çok bilişsel ve kültüreldir. Sosyo-kültürel arkplan ve ortamın dikkate
alınması, Aydın’ın çalışmalarının en önemli yönlerinden biridir.
Aydın, Güncel Kültürde Temel Kavramlar adlı kitabında kültür ve kültürel
unsurlara ilişkin detaylı değerlendirmeler yapmaktadır. Kitap, kültürel alana ait temel
kavramları ihtiva etmektedir. Başta kültür olmak üzere kültür sosyolojisinde tartışılan
kimlik, kişilik, sembol, bilgi, çokkültürlülük, değer, dil, gelenek, insan, kutsal, medeniyet,
popüler kültür, zihniyet gibi temel tartışma alanlarını açıklayıcı bir dille tahlil etmektedir.
Ona göre (Aydın, 2011: 258) tanımlanması bir hayli zor olan kültür, tıpkı ekin gibi
insan eliyle üretilmiş, insanın tabiata eklediği şeydir. Kültür, günlük hayatta, incelikkibarlık, bilgili olmak, beden eğitimi, sanat işleri, medeniyet gibi anlamlarda
kullanılmaktadır. Sosyal bilimlerde genelde insan birlikteliklerinin soyut-sembolik ifadesi
olan kültür, güncel hayatta etkileşim ağları, davranış örüntüleri ve sosyal süreçler anlamına
gelmektedir. Bu anlamda kültür, sosyal olarak nitelenen somut-fiziksel yapıların işlev ve
konumlarını belirleyen, tanımlayıp pekiştiren bir yapıdır. Bu yapı davranış örüntülerini,
etkileşim süreçlerini ve kurumları içerir.
Aydın (2011: 259), davranış örüntülerinin kültürün en önemli unsurları arasında yer
aldığını ifade eder. Davranış örüntüsü, aynı davranışta bulunun insanların sürekli
tekrarlanmaları yoluyla biçimlenmiş kültürel oluşumlarıdır. Töreler, gelenek ve görenekler
en yaygın davranış örüntüleridir. Töreler zorunlu davranışlara, gelenek daha az
zorunlulukla yapılacak işlere, görenekler ise yapılması uygun olan eylem tarzlarına işaret
eder. Kültürel anlamda davranış örüntüleri önemlidir, çünkü, bir taraftan örgütlü ve
sistematiğe uygun olarak kurumları meydana getirirken, diğer taraftan sosyal kişilerin
rollerini gerçekleştirmesine imkân tanırlar (Aydın, 2011: 259).
Kültür, etkileşim süreçlerini içeren çok boyutlu bir yapıdır. Bilindiği gibi etkileşim
birey, grup ve toplum için son derece önemli bir olgudur. Çünkü toplum sonuç itibariyle
sosyal ilişkilerin karmaşık bir ağıdır. Söz konusu etkileşim de kendini bir süreç olarak
gösterir. İşbirliği, uyarlanma, özümseme, çatışma, karşıtlık ve rekabet en önemli sosyal
süreçlerdir. Bunların kimi birleştirici kimi ayırıcı süreçlerdir (Aydın, 2011: 259).
Kültürel olanın en temel unsurlarından birisi kurumlardır. Kurum, insanların yaşam
tarzlarının örüntüleşmiş bir parçasıdır. Kurumlar, amaçlı, sürekli, yapılanmış, değer yüklü
oluşumlardır. Gruptan en önemli farkı da soyut olmasıdır. Kurumlar topluma yapısını
kazandıran en önemli unsurlardır ve buna bağlı olarak ona süreklilik kazandırırlar. En
önemli kültür kurumları arasında aile, eğitim, ekonomi, din, siyaset ve boş zamanlar
bulunmaktadır. Kurumlar bir toplumun kültürünü en iyi yansıtan sosyal oluşumlardır.
Esasen kültürün bir üst çatısı olarak kabul edilen medeniyet bile genelde bir kurumlar

örgüsüdür (Aydın, 2011: 259). Benzer hususlara bir başka eserinde de işaret eden Aydın
(1997: 8), kurumları kültürün yapı taşları olarak niteler. Kültürel olan örüntü, roller, sosyal
süreçler ve kurumları ihtiva eder. Kurumlar, maddi-manevi toplam kültürün birbiriyle
irtibatlı üniteleridir. Bir toplumdaki kurumlar ağı kültürü meydana getirir.
Moderniteye Dışarıdan Bakmak (2009) başlıklı kitabında, modernliği kültürel
kodları, zihniyet dünyası ve yaşam biçimleri etrafında ele almaktadır. Benzer şekilde Bilgi
Sosyolojisi kitabında (Aydın, 2004) toplumsal hayatın kültürel boyutlarının yanı sıra kültür
sosyolojisinin ana tartışma başlıklarından bilgi, zihniyet, ideoloji, değer, dil, anlama
hakkında önemli değerlendirmeler yapmaktadır. Clifford Geertz’in ‘kültürel bir dizge’
şeklinde tanımladığı din, Aydın’ın ana ilgi alanları arasındadır. Sistematik Din Sosyolojisi
(2014) ve İslam’ın Tarih Sosyolojisi (2015) kitapları, onun genelde din, özelde İslam’ın
toplumsal, kültürel ve ritüel özelliklerine odaklanan eserleridir.
Aydın, hemen bütün metinlerinde kültür sosyolojisinin okuma modellerini yerli
yerince kullanmaktadır. Kültür kavramına bağlı olarak kültürcülük, çokkültürlülük,
kültürlenme, kültürleşme gibi kavramları tartışan Aydın, böylece kültürün kavramsal
boyutlarına ilişkin bir çerçeve çizmektedir. Bunun yanı sıra özel ilgi alanları arasında yer
alan kurumlar, bilgi, modernleşme, modern kültür, gelenek, İslam, din, aile, zihniyet,
alanlarında da kültürel bir okumayı gerçekleştirmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Türkiye’de kültür sosyolojisi arkaplanda kültür tartışmalarında dayanmaktadır.


Türkiye’de kültür sosyolojisinin temel inceleme alanları kültür dünyasının
hemen bütün meseleleridir. Kimlik, kültür değişmeleri, Batılılaşma, modernleşme, milli kültür
bunlar arasında gösterilebilir.

Türkiye’de kültür sosyolojisinin öncüleri isimleri arasında Ziya Gökalp,
Mümtaz Turhan, Şerif Mardin ve Erol Güngör ve başka sosyologlar gösterilebilir.

Bölüm Soruları
1) Ziya Gökalp’e göre kültür ve medeniyet arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
açıklayınız?
2) Nihat Nirun’un kültürün muhtevasını ele alış biçimini açıklayınız?
3) Türk sosyolojisinde kültür ve medeniyet tartışmalarını değerlendiriniz?
4) Kültür değişmeleri kavramı denilince Türkiye’de ön plana çıkan isimler kimlerdir?
5) Türkiye’de kültür tartışmalarının yoğun yaşanmasının nedenleri arasında aşağıdaki
faktörlerden hangisi sayılamaz
a)

Tarihsel geçmişi

b)

Görece kapalı bir toplum olması

c)

Farklı toplumlarla yoğun temas

d)

Medeniyet ve kültür birikimi

e)

Durağan olmayan toplumsal tarih

6)
Kültür Değişmeleri adlı kitabı ile Türkiye’deki kültür çalışmalarına önemli
katkıları bulunan düşünür kimdir?
a)

Mustafa Aydın

b)

Ziya Gökalp

c)

Mümtaz Turhan

d)

Amiran Kurtkan Bilgisever

e)

Nihat Nirun

7) Türkiye’de sosyoloji
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

alanında

çalışma

yapan

kişi-eser

eşleştirmesinde

a)

Mustafa Aydın- Güncel Kültürde Temel Kavramlar

b)

Şerif Mardin- Din ve İdeoloji

c)

Erol Güngör- Türk Modernleşmesi

d)

Nihat Nirun- Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi

e)

Mümtaz Turhan- Kültür Değişmeleri

a)

Türk sosyolojisinin kurucu ismidir

b)

Sosyolojik yaklaşımında Emile Durkheim’dan etkilenmiştir.

c)

En önemli tezini kültür ve medeniyet ayrılığı oluşturmaktadır

d)

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak eserlerindendir.

8) Öncüllerde verilen bilgilere göre söz edilen kişi kimdir?
a)

Şerif Mardin

b)

Ziya Gökalp

c)

Mustafa Aydın

d)

Nihat Nirun

e)

Erol Güngör

Cevaplar: 5) b; 6) c; 7) c; 8) b
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