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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bu kitap antropoloji bilimine giriş niteliği taşımaktadır. İnsanla ilgili düzenli bilgi
verebilme kaygısıyla yola çıkan bilim insanlarınca bilim halini alabilen antropolojinin tanımı,
kapsamı, türleri, amacı ve kullanılan yöntemlere ilişkin genel bilgi bu kitapta yer almaktadır.
Genel konu anlatımının yanı sıra örnekler de sunularak konuların daha iyi anlaşılması
amaçlanmıştır. Her konu anlatımının bitiminde ise işlenen konunun akılda kalıcılığının
ölçülmesi maksadıyla bölüme ilişkin sorular hazırlanmıştır.
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YAZAR NOTU

1.BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Antropoloji nedir?
2. Antropoloji bir bilim dalı olarak ne zaman kabul edilmiştir?
3. Antropoloji hangi bilim dalları ile iç içedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Anahtar Kavramlar

Logos , Homo Sapiens, arkeoloji, linguistik, etnoloji, insanbilim

Giriş
Birinci hafta derste antropoloji biliminin tanımı yapılarak antropolojinin bir bilim dalı
olarak ne zaman kabul edildiği, antropolog ne yapar sorularına yanıt verilip antropoloji
biliminin türleri konusuna kısaca değinilmektedir.

ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
Antropoloji Nedir?
İnsanlar ve davranışları hakkında kullanışlı genellemeler üretmeye ve insan
çeşitliliğini mümkün mertebe anlamaya çalışan insan bilimidir. Antropoloji kelime yapısı
olarak iki Yunanca kelimenin birleşimidir.
İnsan anlamına gelen Anthropos ile
düzenli bilgi anlamına gelen Logos.
Böylece antropoloji, insanla ilgili düzenli bilgi anlamına gelir.
Günümüzde toplumsal bilimler adı altında toplayabileceğimiz bilgi dalları: Sosyoloji,
Antropoloji, Ekonomi, Psikoloji Sosyal Antropoloji, Linguistik ve bazılarına göre de
Tarih’tir. Bu bilim dalları gerçekte tek bir bilim olarak kabul edilebilir; çünkü hepsinin
konusu “insan davranışı”dır. Ancak insan davranışının son derece karmaşık ve çok çeşitli
oluşu nedeniyle olaya bakış açısı da çeşitlenmiş ve çeşitli disiplinlerin toplumsal bilim
alanında farklılaşmasına neden olmuştur.
Bunlardan antropoloji, insan bilimi olarak tanımlanır. Ancak bu tanım, kapsamı son
derece geniş olup, insanı konu almış olan diğer disiplinlerle, antropolojinin farkına işaret
etmez. Bu nedenle antropologlar kendi disiplinlerini daha kesin çizgilerle sınırlamaya
çalışırlar. İlk olarak disiplinin ismini ele alalım: Antropoloji kelime yapısı olarak iki yunanca
kelimenin birleşimidir. “İnsan” anlamına gelen anthropos ile “düzenli bilgi” anlamında olan
logos. Böylece kelime anlamı olarak antropoloji, insanla ilgili düzenli bilgi anlamındadır.
Krober, bu tanımı biraz daha kesin hale getirmek için antropolojiyi “insanın, davranışlarının
ve yaptıklarının bilimi” olarak tanımlarsa da kendisi bu tanımın da yeteri kadar kesin
olmadığını belirtir. Çünkü hiç kimse fizyolojinin yahut psikolojinin antropoloji olduğunu öne
süremez; oysa bu bilimler de insan davranışı ile ilgilidirler. Antropoloji birey olarak insanla
ilgilenmez. İlgisi grup içinde yaşayan insan ve bu insanın yaptıkları ve davranışlarıdır.

Antropolog Ne Yapar?
Fiziksel antropolog; “insan” diye adlandırılan canlının evrimsel gelişimini izleyerek ve
türler içindeki biyolojik farklılaşmalara bakarak, biyolojik bir organizma olarak insanı ele alır.
Kültürel antropolog; insan kültürüyle ya da toplumlardaki yaşama tarzlarıyla ilgilenir.
Özellikle geçmiş kültürlerden kalma objeleri inceleyerek, insan davranışlarını açıklamaya
çalışır.
İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığı zaman diliminden itibaren kim olduğu,
nereden geldiği, niçin ve ne şekilde eylemde bulunduğu sorularına cevap aramak ihtiyacını
hissetmiştir.

Antropoloji 200 yılı aşkın bir süredir bu soruları cevaplamaya çalışan bilimsel bir
yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla antropolog, öncelikle tek bir türle, “Homo Sapiens” denen insan türüyle,
onun atalarıyla ve yakın akrabalarıyla ilgilenir.
Antropologlar, insanlar ve davranışları konusunda yararlı genellemeler üreten bilimsel
yaklaşımla, insanların ortak olarak sahip olduklarının ve insanın değişim ve farklılığının
mantıksal ve güvenilir bir şekilde anlaşılmasını amaçlar.

Antropolojinin Gelişimi
Antropolojinin tarihsel gelişimi ise birkaç devrede incelenebilir: Bazı yazarlara göre
insan bir taraftan yeryüzünde kendini ve kendisinden sonra gelecekleri hayatta tutabilme
çabasını gösterirken öte yandan kendi kendini anlamaya ve içinde yaşadığı toplumu ve
topluma hakim olan kuralları da açıklamaya çabalamıştı. Bu nedenle sosyal – antropolojik
düşüncenin başlangıcı bir hayli eskilere gider.
Diğer bazı yazarlara göre antropolojinin bilimsel disiplin olarak başlangıç ve
gelişimini ancak yüzyıl öteye götürmek olası olup, 1830’lara kadar inebiliriz. Süratli gelişimi
ise Darwin’in “Türlerin menşei” adlı kitabının 1859 yılında yayınlanması ile başlamıştır.
Gerçekten de 1833 – 1859 yılları arasında kalan devrede antropolojinin çeşitli alanlarında
çalışanlar, arkeologlar, etnologlar, biyologlar ve jeologlar birbirleriyle sıkı bir ilişki
kurmuşlar, insan ve insan kültürü ile ilgili olaylar bu devreler arasında güvenilir şekilde
toplanmaya başlamıştı. 1859’da Darwin’in “Türlerin Kökeni” adlı kitabı ile insanoğlu,
doğanın bir parçası olarak ele alınmaya başlanmış, pek çok çatışma ve çekişmeden sonra
insanın hayvanlar dünyasındaki yeri iyice belirlenmiştir.
Antropolojinin tarihsel gelişimini çok eski yıllara kadar götürenler, ilk ve uzun yıllar
olarak kabul edeceğimiz yılları, eski Yunan tarihçilerine, filozoflarına ve doğa bilimcilerine
kadar götürürler. Herodotos (İ.Ö. 484 – 425) belki ilk antropolog olarak kabul edilebilir. İ.Ö.
5. asırda yaşamış olan bu büyük Yunan düşünürü ve tarihçisinin gezileri ve araştırmaları
kendi toplumunun ve insanlarının dışındaki insanlarla ve toplumlarla temasa getirmiş ve
bugün bile antropolojinin temel sorunları olarak sorulan soruları sormasını sağlamıştı. İklim
insan karakterini ve fiziki yapısını etkiler mi? Toplumların hayat düzeni ve gıdalanma çevre
koşulları ile ne derece ilgilidir? Baba, aile toplumunun doğal başkanı mıdır? Yoksa ana mı
aile birliğinin başında bulunur? Çeşitli örf ve adetler birbirlerinden bağımsız olarak mı
gelişirler, yoksa çeşitli adetler arasında tarihsel bir ilişki mi aranmalıdır? Birbirlerinden fizik
yapıları bakımından farklı olan insan gruplarının bu derece farklılaşması için ne derece uzun
bir zamana ihtiyaç vardır? Bu ve buna benzer sorular Heredot’un yaşadığı devirde
Yunanlıların sorduğu ve cevaplamaya çalıştığı sorulardı.
Herodot’un çağdaşı olan Hippokrates (İ.Ö. 460 – 377) hekimlikle büyücülüğü kesin
olarak birbirinden ayıran ilk doktor olarak kabul edilir. Hippokrates hastalıkların doğal bazı
sebepleri olabileceğini düşünmüş ve bu sebepleri saptamaya çalışmıştı. Hippokrates çeşitli

insan toplumlarının değişik fizik ve zihinsel yapıları üzerinde durmuş ve bunların iklim ve
çevre koşullarından etkilenebileceğini savunmuştu. Bundan başka, İskitlerin doğal olarak
sakalsız olduklarına işaret ederek ırk özelliklerine o tarihte dikkat ettiğini göstermişti.
Fiziksel antropolojinin gelişim Batı dünyasında bilimin gelişmesine paralel gitmiştir.
Kopernik ile başlayan bilimsel uyanış ise sonuçta Newton’a ulaşmış ve Newton evrende
varolan düzenin işleyişini matematikle açıklayabilmiştir.
Newton’dan sonra güçlenen düzen düşüncesi bir süre sonra diğer alanlara da atladı.
Acaba canlılar dünyasında da evrendeki düzene benzer bir düzen yok muydu? Bu arada
İsveçli doğabilimci –Linne- Linnaeus (1707 – 1778) canlıları sınıflandırmıştı. Bu
sınıflandırma basit bir sınıflandırma değildi. Canlılar vücut yapılarına göre sınıflara ayrılmıştı.
Linnaeus bu sınıflamayı yaparken bunların ayrı ayrı yaratılmayıp bir değişme sonucu ortaya
çıkabileceğini de düşünmüştü. Ancak, o tarihlerde tüm canlıların ayrı ayrı yaratıldığına
inanıldığından kimse bu savı önemsememişti.
Bir süre sonra Fransız doğabilimcilerinden Lamark (1744 – 1829) hayatın, basit
biçimlerden daha üstün biçimlere doğru bir değişme izlediğini, yani organik evrimi savundu.
Lamark’a göre (1809) bütün canlı türleri, insan dahil, evrim yoluyla meydana çıkmışlardı.
Değişme son derece yavaş olup, canlının çevresine uymak zorunluluğu nedeniyle oluyordu;
ama nasıl oluyordu? Burada da bir düzen vardı, ama bu düzeni işleten mekanizma ne idi? Bu
sorunun cevabı Darwin’i bekleyecektir.
1831 yılında Beagle adlı gemi ile geziye başlayan Darwin’in türlerin sabit oluşundan
kuşkulanması için bir neden yoktu, ama dünyada nasıl olup da bu kadar çok tür olduğu
sorusuna da cevap aradığı kuşkusuzdu.
Antropoloji, Batı uygarlığının görece olarak yeni bir ürünüdür. Amerika’da,
antropolojinin kolejde yada üniversitede, kredili bir ders olarak önerildiği ilk yer, Rochester
Üniversitesidir ve dersler 1879 yılında başlatılmıştır.
ABD’de antropoloji, 19. yüzyılda vahşi yada barbar olarak adlandırılan insanlar
üzerinde hakim görüşlerin geçerlilik kazanıp, kazanmadığını belirlemek üzere kendini bu işe
adayan, aralarında birçok kadının da bulunduğu amatörler sayesinde gelişti.
Avrupalıların en temel kültürel değerlerini paylaşmayan insanlar hep “barbar” yada
“vahşi” olarak nitelendirilmişlerdir. Ancak 18. yüzyılın sonlarına doğru, önemli sayıda
Avrupalı, ilk defa kendi kültürlerinden farklı kültürlere sahip toplumların davranışlarını,
yaşamlarını inceleyerek onları anlama çabasına girişmişlerdir.

SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
İnsanoğlu, dünya yüzünde gözüküşünden bu yana, kendisini merak eden, nereden
gelip, nereye gittiğini ve davranışlarının nedenini bilmeyi isteyen bir canlıdır. Hatta, bazı
yazarlara göre insan tarihinin önemli bir bölümü bu temel sorulara yanıt bulmaya yönelik
çabaların sonucudur. Ancak, bilgisinin ve teknolojisinin sınırlı oluşu nedeniyle, tarihinin

büyük bir bölümünde insan kendi davranışlarıyla ve özgeçmişi ile ilgili bilgiyi güvenilir bir
biçimde toplamakta pek başarılı olamamıştır. İşte bu nedenle, yanıt bulmaya çalıştığı sorulara
büyük ölçüde mitler ve halk öyküleri yoluyla açıklama getirmeye çalışmıştır. Son yüzyılda
gelişen antropoloji ise, insanın kendi kendisi hakkında sorduğu çeşitli soruları bilimsel
yöntemlerle yanıtlamaya çalışmaktadır.
Antropoloji, diğer adıyla insanbilim insanın kökenini, evrimini, dirimbilimsel
(biyolojik) özelliklerini, toplumsal ve ekinsel yönlerini inceler. İnsanbilim, biri fiziksel, öbürü
sosyal (ya da ekinsel) antropoloji olmak üzere iki dala ayrılmış durumdadır.

Antropolojinin Kapsamı ve Çeşitli Dalları
Hemen bütün antropoloji ders kitaplarında antropolojinin "insan bilimi" olduğu yazılır.
Antropoloji (anthropology) terimi iki Yunanca kelime-den türetilmiştir: anthropos yani,
"insan" ya da insanoğlu anlamındaki sözcük ve logos (bilim ya da inceleme) anlamındaki
sözcük. Böylece antropoloji, insanın ve yakın primat akrabalarının incelenmesidir.
Antropoloji bilimini bir büyük ağaca benzetirsek, bu kökün iki ana dalı ve onun da iki
dalı daha olduğu söylenebilir. Bunlar Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji, Arkeoloji ve
Linguistik olarak isimlendirilir. Fiziksel Antropoloji insan biyolojisinin incelenmesidir;
ancak sadece biyoloji değildir. Bir taraftan insanın atalarının fosil kalıntılarını, dünyada
yaşayan nüfus içindeki çeşitli genlerin dağılımını, genetik kalıtım mekanizma-sırtı ve çeşitli
bölgelerde yaşayan insanların farklı biçim ve renk kompozisyonunu incelerken, öte taraftan
insanoğlunun ve yakın primat akrabalarının davranış modelini anlamaya ve açıklamaya da
çalışır. Ayrıca Fiziksel Antropoloji bu çalışmaları doğal ve sosyal çevre ile ilişkili olarak
inceler. Kısaca Fiziksel Antropoloji, insanın ve primat akrabalarının biyolojik yapısını doğal
ve sosyal koşullar altında incelemeye çalışır. Böylece Fiziksel Antropoloji, bireylerin ve
grupların çeşitliliğinin ve değişme yönünün kaynaklarını geçmişte ve gelecekteki olası
yönünü keşfetmeye çalışır.
Arkeoloji ise, tarih öncesi çalışmaları kapsar ve insan kalıntılarının incelenmesidir.
Ancak bu alan, yalnız insan bedeninin kalıntısını incelemekle yetinmeyip, aynı zamanda insan
yaptıklarını, ürettiklerini ve kullandıklarını da inceleme alanı içinde sayar. Kısaca arkeologlar,
insanın ve insan gruplarının geride bıraktıklarını bulup inceleyerek onlar hakkında bize bilgi
sunar. Arkeologlar genellikle Antropoloji alalının tarihçileri sayılır; çünkü insanoğlunun
geçmişini ve yaşama biçimini gözler önüne sermeye çalışır. Ancak bu geçmiş, yazılı
kaynakların ötesine ulaşıp milyonlarca yıl öncesine uzanır. Eski insanların bıraktıkları
üzerinde uzmanlaşanlar bizlere kültürün gelişmesi, değişmesi ve birbiriyle etkileşimi
konusunda bilgi verirler. Bu nedenle, bazılarına göre Arkeoloji, Kültürel Antropolojinin bir
dalı olarak insan davranışını, onun bıraktığı maddesel kalıntıları inceleyerek betimlemeye
çalışır. Kısaca Arkeoloji, tarih öncesi (prehistorik) devirleri kendisine konu almış ve bu
devirlerin sırasını ve süresini ve maddî kültürün bu devirlerdeki durumunu ve gelişimini
incelemeyi amaç edinmiştir. Bu hecelemede bazı devrelerde sadece kazılarla ele geçirilmiş
malzemeye dayanarak insanın kültürü saptanır. Bazen yazılı dokümanlar da yardımcı olabilir.
Maddesel kültürü bu yönüyle incelemek son derece önemli ve gereklidir. Çünkü modern

sanatın ve teknolojinin gelişimini anlamaya başka türlü olanak yoktur. Maddesel ya da
maddeleşmiş kültür ve kültürün tarihsel gelişimi, belli başlı sanatların ve teknolojinin coğrafi
dağılımı ve bunların uygulanış biçimine teknoloji denilir.
Maddesel kültürün coğrafi dağılımı, çeşitli sanatların birbirlerine yakınlığı ve İlişkileri
modern insanın ve eski insanların maddeleşmiş kültürleri arasındaki ilişki, insanını çevresini
kontrol edebilmesini sağlayan eylemleri ve birbirleriyle ilişkileri, teknolojinin ve arkeolojinin
etnolojik bir açıdan ele alınışıdır. Antropolojinin ana dallarından biri de (Linguistics)
Linguistik olarak tanımlanır. Linguistik (Linguistics), insana özgü haberleşme ve ifade etme
sistemlerinin incelenmesi olarak bilinir fakat, genellikle dil-lisan üzerinde çalışmalarını
yoğunlaştırmıştır. Çeşitli dilleri karşılaştırmalı olarak inceleyen bu grup, toplumların nasıl
birbirleriyle ilişkili olabilecekleri konusuna da ışık tutarlar; sözcükleri ve dilin yapısını
inceleyenler, örneğin iki dilin nasıl birbiriyle ilişkili olabildiğine de açıklık getirebilirler. Bazı
linguistler insanoğlunun ilk lisanının ne olabileceği konusuna eğilerek haberleşme sisteminin
nasıl geliştiği konusunu anlamaya çalışmışlar; diğerleri modern lisanları inceleyerek insan
davranışlarının dilde nasıl kodlandığını ve bir gramer biçiminin bir diğerinden nasıl farklı
olduğunu saptamaya çalışmışlardır.
Bir diğer grup ise dil incelemeleri yoluyla insan zihninin yapısını ve işleyişini
anlamaya yönelmiştir, dil ile kültür arası ilişki son derece karmaşıktır. İlk olarak dilin,
kültürün sonucu olduğu söylenebilir. Öte taraftan dil, tüm kültürün bir parçasıdır. Bütün
bunlar dil ile ilgili çalışmaları son derece ilginç bir hale getirmiş ve insanoğlunun doğasını
anlama-da verimli bir alan oluşturmuştur. Antropolojinin önemli bir dalı ise Kültürel
Antropoloji'dir. Kısaca kültür ve kültürlerin incelenmesi olarak tanımlanan bu disiplinin ana
teması "kültür"dür, Kültür ise çok çeşitlî tanımlanmış olup, bazılarına göre insanın yaptığı ve
yarattığı her şeydir. Bir diğer tanıma göre kültür, bireylerin üyesi oldukları grup içinde
öğrendikleri ve katkılarının bulunduğu grupla paylaşılan davranış kalıplan ve bu davranış
modellerinin içerdiği anlamlardır.
Daha sonra ayrıntılarıyla incelenecek olan bu kavramının, toplumların işleyişini
düzenleyen kurallar olduğu da söylenebilir. Bu kurallar biyolojik kalıtım yollarından bağımsız
olarak öğrenilir. Her grubun hatta her aile biriminin kendine özgü kültürü ve yaşama biçimi
olup, her kültür emsalsizdir.
Kültürel Antropoloji ise çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Bunlardan biri, günümüz
kültürlerini inceleyen Etnoloji'dir. Arkeologların maddesel kültürü inceleyerek insan
davranışlarını öğrenmeye çalışmalarına karşılık, Etnolojistler insan davranışlarının gözleyerek
hatta deneyerek inceledikleri grupların kültürlerini anlamaya çalışırlar. Büyük ölçüde
karşılaştırmalı bir çalışma niteliğinde olan Etnoloji, Etnografların tek bir kültürü ayrıntılı
olarak incelemelerinden elde edilen verileri kullanır. Bu nedenle bazen kütüphane bilginleri
olarak da fonksiyonları olup çok sayıda topluma has kültürleri inceleyerek belirli konulara ve
sorunlara yanıt bulmaya çalışırlar.
Kültür Antropolojinin toplumsal olguyu inceleyen bölümü ise, Sosyal Antropoloji
olarak adlandırılır. Toplumsal olgu denildiğinde genellikle şunlar kastedilir: sosyal

örgütlenme, evlilik âdetleri ve Örfleri, ekonomik ve siyasal örgüt, yasalar, örfler, âdetler ve
ahlâksal amaçlar, folklor, inançlar sistemi, din, dil ve dille düşüncenin ilişkileri vs.
Böylece Antropoloji; Fiziksel Antropoloji, Kültürel Antropoloji gibi çeşitli disiplinlere
ayrılmış olup, bu çalışmalar birbirinden bağımsızdır; fakat birbiriyle ilişkilidir. Örneğin bir
grubun ekonomik örgütüyle ilgilenen bir Antropolojist, bu örgütün sıkıca bağlı olduğu aile
yapısını ve inanç sistemini de gözden kaçırmamak zorundadır.
İşte bu nedenle insan bilimi olarak isimlendirdiğimiz Antropoloji, pek çok disiplinin
sentezi olup, insanın yaptığı ve yarattığı kültürü ânlamaya ve bunun bağlı olduğu ilkeleri
belirlemeye yönelik bir çalışma alanıdır. Bu tür çalışmalar, insanoğlunun kendi kendisine sora
geldiği birçok sosyal olguyu cevaplamasına yardım eder. Şöyle ki: Ne oldu? Nasıl oldu?
Niçin oldu? gibi. Gerçekten iyi ve yetenekli öğrenciler olacak isek insanoğlu ile ilişkili
çalışmalarda Önce olayları kesinlikle saptama ile ise başlamak, sonra sağduyu ile olayların
bizi götürdüğü sonuçlara ulaşmaya çalışmak gerekir. Öte yandan bütün bu çabaların ve
araştırmaların, insan kendisi ile ilgili merakını tatminden başka ne ise yarayabileceği de
sorulabilir. Bugün bunun yanıtını kolayca verebilir durumdayız. Herhangi bir grupla ilgili
antropolojik araştırmalar, o grubun yaşantısını ve kültürünü bize ayrıntıları ile
öğreteceğinden, o grubun hastalıklara karşı tutumunu, belli bir yerde yaşama koşullarını, bu
koşulların kişinin davranışlarını ne şekilde etkilediğini, o grubun kültürünün genel olarak
kişiyi ne şekilde biçimlendirdiğini, bir grup içinde kültürler çatışmasının kişilerin
davranışlarını ne şekilde etkileyerek, toplumun davranış biçimlerinden saptırdığını ve toplum
hayatında ve toplumlar arasında ortaya çıkan pek çok sorunu anlamaya ve belki de
çözümlememize yardımcı olacaktır.
İnsanoğlunu bu derece bütünüyle ele almayı hedef tutan Antropolojinin neden önceleri
sadece ilkel gruplarla ilgilendiği sorusu da aklımıza gele-bilir. Bunun nedeni çeşitlidir.
Öncelikle, antropolojinin dayanağı olan çeşitli bilimler ki, insanı değişik açılardan
incelemekle görevlenmişlerdir, yeterli bilgiyi ona sağlayamamışlardır. Ancak bu bağımsız
bilim dallarının gelişme-si sonunda antropoloji, bunlar arasındaki ortak noktalan bularak
insana bir bütün olarak bakmayı başarmıştır ya da başarmaya çalışmaktadır. İkinci olarak
denilebilir ki, antropoloji bir bilim dalı olarak kendini idrak ettîği sıralarda pek çok bilim dalı,
kendisine konu olarak bize yakın ve benzer toplulukları saptamış ve yazılı kaynakların var
olduğu devrelerde belirli bilim dallan tarafından incelenmeye başlanmıştı. Antropolog
böylece kendisini hiçbir bilim dalının ilgilenmediği gruplara, uzak egzotik bölgelerde yaşayan
ilkel gruplara yönelmiş buldu. Üçüncü olarak diyebiliriz ki, ilkel grupları incelemek hem
ilginç, hem bir bakıma kolay, hem de içinde yaşadığımız toplumda kimseyi rahatsız etmeyen
türde bir çalışma olabilirdi. Ayrıca batı dünyası, dünyanın pek çok kesimlerinde yaşayanlarla
sosyal ve ekonomik ilişkiler de kurmuşlar ve çeşitli bölgelerde koloniler oluşturmuşlardı. Bu
çeşitli insan gruplarını anlamak pratikte önem kazanmıştı.
İşte bütün bu nedenlerle, önce ilkellerle ilgilenen antropoloji, bir süre sonra geliştirdiği
bilimsel yöntemlerle tüm insan gruplarına ve sorunlarına eğilebileceğini, üstelik ayrıntılarıyla
incelediği ilkel insanla günümüz insanı arasında temelde bir benzerlik olduğunu da
saptayabildi. Ayrıca insanoğlunu incelerken ve onu anlamaya çalışırken bu yaratığın

bölümlere ayrılamayacağını, fiziksel ve sosyokültürel yapısı ile insanoğlunun bir bütün
olduğunu da saptadı. îşte bu nedenlerle insanla ilgili çeşitli disiplinlerin bulguları bir araya
getirilmeliydi. Bilim alanında antropolojinin yavaş gelişmesinin nedenlerini, sosyal bilimlerin
ve antropolojinin gelişim tarihini incelerken daha iyi anlayabileceğiz kanısındayım.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Antropoloji diğer adıyla ……………… olarak da bilinir.
2. Antropoloji …………………….. anlamına gelen Yunanca ………. kelimesi ve ………..
anlamına gelen Yunanca ………….. kelimesinden gelmektedir.
3. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin dallarından biri değildir?
a)Fiziksel Antropoloji b) Sosyoloji
c) Linguistik

d) Arkeoloji

4. Antropoloji alanında eğitim görmüş ve bu alanda çalışmalar yürüten insanlara
…………….. denir. ……………………………………………; “insan” diye adlandırılan
canlının evrimsel gelişimini izleyerek ve türler içindeki biyolojik farklılaşmalara bakarak,
biyolojik bir organizma olarak insanı ele alır. ……………………………………….; insan
kültürüyle yada toplumlardaki yaşama tarzlarıyla ilgilenir. Özellikle geçmiş kültürlerden
kalma objeleri inceleyerek, insan davranışlarını açıklamaya çalışır.
5. Amerika’da ilk kez Antropoloji kredili ders olarak ……………… Üniversitesi’nde
………….. yılında verilmeye başlanmıştır.
6. …………………………………….. bir taraftan insanın atalarının fosil kalıntılarını,
dünyada yaşayan nüfus içindeki çeşitli genlerin dağılımını, genetik kalıtım mekanizma-sırtı ve
çeşitli bölgelerde yaşayan insanların farklı biçim ve renk kompozisyonunu incelerken, öte
taraftan insanoğlunun ve yakın primat akrabalarının davranış modelini anlamaya ve
açıklamaya da çalışır.
a) Kültürel Antropoloji

b) Etnoloji

c) Fiziksel Antropoloji

d) Arkeoloji

7. Arkeoloji ………………………………………………………….. kapsar ve …………
……… …………………………… incelenmesidir.
8. Kültürel Antropoloji ………………….. ve ……………………………………. olarak
ikiye ayrılır.
a) Etnoloji - Fiziksel Antropoloji

b) Fiziksel Antropoloji – Arkeoloji

c) Linguistik – Sosyal Antropoloji

d) Etnoloji – Sosyal Antropoloji

9. Kültür ve kültürlerin incelenmesi olarak tanımlanan ……………………….. ana teması
"kültür"dür.

a) Kültürel Antropoloji
c) Etnoloji

b) Fiziksel Antropoloji
d) Sosyal Antropoloji

10. ……………………………, insana özgü haberleşme ve ifade etme sistemlerinin
incelenmesi olarak bilinir fakat, genellikle dil - lisan üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

CEVAPLAR
1- İnsan Bilimi
2- Anthropos, logos
3- B
4- Antropolog, Fiziki Antropoloji, Kültürel Antropoloji
5- Rochester Üniversitesi, 1879
6- C
7- Tarih öncesini, insan kalıntılarının
8- C
9- A
10- Liguistik

2. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.İnsanı konu alan bilimler nelerdir?
2. Antropolojinin alt dalları nelerdir, kaça ayrılır?
3. Kültürel Antropoloji ve Fiziki Antropoloji nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Arkeoloji, primatoloji, fiziki antropoloji, kültürel antropoloji, kazı bilim, insan davranışları

Giriş
İkinci hafta derste antropolojinin diğer bilimlerle olan etkileşimi konusuna
değinilmiştir. Fiziksel ve sosyal antropoloji ve bunların alt disiplinlerine dair genel bilgi
verilmesine başlanmıştır.

Antropoloji ve Diğer Bilimler
Antropoloji insanı konu alan tek bilim değildir. Bu anlamda antropoloji, diğer sosyal
bilimler ve doğa bilimleriyle benzer amaçları (insanlararası farklılığın incelenmesi)
paylaşmaktadır.
Antropolog; bulgularının psikologların, iktisatçıların, sosyolog, biyologların ya da
genetikçilerin ulaştığı verilerden tamamen bağımsız olduğunu düşünemez. Tam tersine,
insanlığı anlamak olarak ifade edilebilecek ortak amaca yönelik diğer disiplinlerin sağladığı
her katkıyı memnuniyetle kabul eder ve kendi bulgularını paylaşır.
Antropolojinin Disiplini
□

Fiziksel antropoloji

□

Kültürel antropoloji

ο Arkeoloji
ο Dilbilimsel antropoloji
ο Etnoloji (sosyokültürel) antropoloji

Antropoloji

Fiziksel
(biyolojik)
Antropoloji

Kültürel
Antropoloji

Arkeoloji

Dilbilimsel
Antropoloji

Etnoloji
(sosyokültürel)
Antropoloji

(Fiziksel antropoloji ve kültürel antropoloji (arkeoloji, linguistik (dilbilimsel)

antropoloji ve etnoloji) olarak 2 ana temel alana ayrılan antropolojinin içeriklerinin neler
olduğunun örneklerle aktarılması.)
Fiziksel Antropoloji
Biyolojik antropoloji olarak da adlandırılır. Biyolojik bir organizma olarak insan ve
özellikle insanın evrimi üzerinde odaklanır. İnsanoğlunun bugünkü yapıya nasıl, ne zaman ve
niçin geldiğini anlamak için insan türünün atalarını irdeler.

Fiziksel antropolojinin diğer bir ilgi alanını ise günümüz insanının fiziksel çeşitliliği
oluşturur. Hepimiz tek bir türün üyeleri olduğumuz halde birbirimizden görünür yada
görünmez yollarla farklılaşmaktayız. Sadece derimizin rengi yada burnumuzun şekli gibi
görünür özelliklerimizle değil, aynı zamanda kan tipimiz ve belli hastalıklara karşı
duyarlılıklarımız gibi biyokimyasal faktörlerle de farklılaşmaktayız. Fiziksel antropologlar,
dolayısıyla genetik ve biyokimya disiplinlerine sıklıkla başvururlar.
Antropolojinin bu dalı insanın fizik yapısını karşılaştırmalı olarak inceler. Fiziksel
antropologlar insanın kökenini, fizik özelliklerini, çeşitli fizik özelliklerinin farklılık ve
benzerlikleri ile bu özelliklerin evrimini, çeşitli insan gruplarında farklılaşma nedenlerini
anlamaya ve açıklamaya çalışırlar.
Fiziksel antropoloji alanına özel uzmanlık dalları da gelişmiştir: örneğin insanın
kökeni ve evrimi üzerinde çalışan disipline “paleoantropoloji” denir. Bir grup, insan fosilleri
ve iskeletleri ve bunlarla ilgili konuları inceler. Yine fiziksel antropoloji alanında özel bir dal
olarak gelişen “primatoloji” primat grubunun anatomisini karşılaştırmalı olarak ele alır ve
insanla primatların (yüksek maymunlar) ve maymunların arasındaki anatomik ilişkileri,
benzerlik ve farklılıkları saptamaya çalışır.
Fizik antropolojinin bir başka dalı da kan grupları ve tipleriyle ilgilidir. Bu grup
antropologlar biokimya ve genetik ile sıkı bir işbirliği yapmak zorundadırlar.
İnsan örgenliğinin oluşum ve evrimini, kuşaklar boyunca insan vücudunda ortaya
çıkan değişmeleri, örgenlik ile doğal-toplumsal çevre arasındaki ilişkileri ve ırklar arasındaki
ayrılıkları inceler. Darwin, Huxley, Haeckel insanın maymun ile ortaklaşa bir kökten
türediğini ve uzun bir evrimin ürünü olduğunu belirtirler. Bu evrimde itici gücün insanın
toplumsal emeği olduğunu belirten bu çalışmalar, insanın ortaya çıkışı ve evriminin şu üç
aşamayı izlediğini kazıbilimin (arkeoloji) gittikçe çoğalan bulgularına dayanarak ortaya
koymaktadır:
a)
Australopithecus: İki ayak üzerinde hareket etme, avlanma, doğal araçların
düzenli kullanılması dönemi. Yaklaşık olarak 750.000 – 1.000.000 yıl önce yaşanmış bir
dönem.
b)
İlkel sürü dönemi: Pithecantropus (450.000 yıl önce), Sinanthroropus (450.000
yıl önce), Neanderthalers (50.000 – 100.000 yıl önce) adlarıyla bilinen ve yapay araçları
düzenli olarak yapıp kullanan “insan”lar dönemi. Bu dönemde toplumsal üretimin ortaya
çıkışı, bilincin gelişmesini, konuşmayı sağlamış, insan vücuduna biçim vermiştir. İnsanın
böylece oluşması da yüzbinlerce yıl sürmüştür. (Güneydoğu ve Güney Asya ile Afrika’da).
c)
İlkel sürünün ilkel toplum, Neanderthal insanın da gelişmiş insan durumuna
gelmesi dönemi.

Kültürel Antropoloji
Antropolojinin önemli bir dalı da yirminci yüzyılda gelişen sosyal antropolojidir.
Avrupa’da özellikle İngiltere’de 1908 – 1910 yılları arasında gelişen sosyal antropoloji; insan

davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak tanımlanabilir. Birleşik Amerika’da bazen
etnoloji sözcüğünün yerine kullanılırsa da genellikle insan davranışlarına yaklaşımın bir
boyutunu oluşturur. Ayrıca belirli problemlerin kültür, toplum ve kişilikle ilgili yönünü de
inceler.
Kültür ve buna bağlı bilinçsizce işletilen standart davranışlar, biyolojik olarak
kazanılmaz, sonradan öğrenilirler. Bu standartlar, toplum üyelerinin davranışlarını belirlediği
yada onları yönlendirdiklerinden dolayı insan davranışı, tüm kültürel davranışın üzerindedir.
Kültürel antropologlar, tamamen kültür bağımlı teorileşme sürecinden kurtulamasalar
da tüm zamanlarda ve mekanlarda yaşamış olan insanlığı bir bütün halinde incelerler.
Geleneksel olarak ilkel toplulukları inceleyen bilgi dalı diye tanımlanmaktaydı. Bugün
ise yalnızca “ayrı, değişik, ya da sanayi toplumlarından ayrımlı toplumları inceler”
denilmektedir.
Antropolojinin bu kolu, çeşitli alt disiplinlere ayrılmıştır. Bu disiplinler de yaklaşık
yüzyıllık bir geçmişe sahiptirler. İnsanın maddi kültürü ve bu kültürün yazılı belgelerden önce
incelenmesi prehistoryanın ya da prehistorik arkeolojinin konusudur. Bu disiplin, maddi
kültürün prehistorik devirlerden bu yana, gelişimini kazılarda elde edilen bulgulara dayanarak
inceler. Sanatın ve zanaatın insan toplumlarında gösterdiği akıl almaz çeşitliliğin ve
gelişiminin incelenmesi, bunların pratik yaşama uygulanışı ve coğrafi dağılım ve maddi
kültürün çevresel koşullarla ilgisi de arkeolojinin konuları arasındadır. Çeşitli gruplarla
ilgilenen ve onların yaşama düzenlerini inceleyen antropologlar bu grupların dillerini de
incelemeye zorlanmışlar ve dillerin bilimsel incelemesini yapan linguistlerle birlikte
çalışmışlardır. Antropolojinin bu dalı, linguistik antropoloji olarak adlandırılmıştır.

Kültürel Antropoloji
a. Arkeoloji
Arkeoloji kültürel antropolojinin insan davranışını tanımlamak ve açıklamak amacıyla
maddi kalıntıları inceleyen bir dalıdır.
Öncelikle insanın geçmiş tarihi ve bu tarihte var olan fikirlerden çok objeler ve
nesneler üzerinde odaklanır. Arkeologlar alet edevat, çanak çömlek ve bazıları 2.5 milyon
yıldan fazla geçmişe sahip olan nesli tükenmiş kültürlerin mirası olarak değerlendirilen
kalıntılar üzerinde inceleme yaparlar. Bu objeler ve bunların bulundukları yere bırakılış
tarzları insan davranışı için bir bakış açısı oluştur.
Örneğin, sığ ve sınırlı mangal kömürü rezervlerinin üzerinde bulunan oksitlenmiş
toprak, kemik parçaları, yanmış bitki kalıntıları, çevreye yayılan ateşten dolayı çatlamış
kayalar ve çanak çömlekler yiyecek pişirme ve hazırlama süreçlerini gösterir. Bu kalıntılardan
insanların yeme alışkanlıkları ve geçim faaliyetleri kolayca çıkartılabilir.

Böylece arkeologlar, yazılı metinlerin ilk defa ortaya çıktığı 5000 yıl öncesiyle kendini
sınırlamak zorunda olan tarihçiden çok daha önceki tarihlere ilişkin bilgi ve bulgulara
ulaşabilir.
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, arkeolog, tarih öncesi toplumlarla sınırlı değildir
ancak maddi kalıntıları arkalarında bırakan insanların tarihsel materyallerle
desteklenebildikleri çerçeveye bağlı kalmak zorundadır.
Arkeoloji kültürel antropolojinin insan davranışını tanımlamak ve açıklanmak
amacıyla maddi kalıntıları inceleyen bir daldır. Öncelikle insanın geçmiş tarihi ve bu tarihte
var olan fikirlerden çok objeler ve nesneler üzerinde odaklanır. Arkeologlar alet edevat, çanak
çömlek ve bazıları 2.5 milyon yıldan fazla geçmişe sahip olan nesli tükenmiş kültürlerin
mirası olarak değerlendirilen kalıntılar üzerinde inceleme yaparlar. Bu objeler ve bunların
bulundukları yere bırakılış tarzları insan davranışı için bir bakış açısı oluştur. Örneğin, sığ ve
sınırlı mangal kömürü rezervlerinin üzerinde bulunan oksitlenmiş toprak, kemik parçaları,
yanmış bitki kalıntıları, çevreye yayılan ateşten dolayı çatlamış kayalar ve çanak çömlekler
yiyecek pişirme ve hazırlama süreçlerini gösterir. Bu kalıntılardan insanların yeme
alışkanlıkları ve geçim faaliyetleri kolayca çıkartılabilir. Böylece arkeologlar, yazılı
metinlerin ilk defa ortaya çıktığı 5000 yıl öncesiyle kendini sınırlamak zorunda olan
tarihçiden çok daha önceki tarihlere ilişkin bilgi ve bulgulara ulaşabilir.
Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, arkeolog, tarih öncesi toplumlarla sınırlı değildir
ancak maddi kalıntıları arkalarında bırakan insanların tarihsel materyallerle
desteklenebildikleri çerçeveye bağlı kalmak zorundadır. Pek çok okur-yazar toplumda yazılı
kayıtlar, toplumda yazılı kayıtlar, “otlak kökenli” halktan çok, yönetici seçkinlere bağımlıdır
ve böylelikle arkeolojik kalıntılar tarihçilere, yazılı belgelerde ortaya çok iyi çıkartılmayan
toplumlar hakkında daha çok şey söyleyebilirler.
Arkeologlar genelde insanların geçmişi üzerinde yoğunlaşırken önemli sayıda
arkeolog ilgilerini çağdaş ortamdaki maddi objelere yöneltmişlerdir. Bir örnek olarak ev halkı
atıklarını dikkatle kontrol edildiği bir çalışma olan Arizona Üniversitesi Çöp Projesi, çağdaş
problemler hakkında yeni bilgiler üretmektedir. Bu projenin bir amacı sosyologların,
iktisatçıların ve diğer sosyal bilimcilerin büyük oranda güvendikleri ve üzerine teoriler inşa
ettikleri mülakat ve anket tekniklerinin geçerliliğini test etmektir. Testlere göre insanların
yaptıklarını söyledikleri şeylerle çöp analistinin gösterdikleri arasında büyük farklar
mevcuttur. Örneğin 1973’te Tucson’da alkol tüketimi hakkındaki bulgulara ulaşmak için bir
anket oluşturmak ve uygulamak amacıyla geleneksel teknikler kullanılırdı. Kasabanın bir
kesiminde ankete katılan ev halkının %15’i bira tükettiğini itiraf etti ve katılımcılar haftada
sekiz kutu biradan fazla tüketmediğini bildirdi. Bununla birlikte aynı alanda yürütülen çöp ve
atık analizi biranın ev halklarının %80’ninden fazla tarafından tüketildiğini ve haftada sekiz
kutudan fazlasının, çevreye atılanın ancak %50’sini oluşturduğunu ortaya çıkardı. Çöp
projesinin bir diğer ilgi çekici bulgusu da, sığır eti fiyatlarının zirveye ulaştığı ve hep yüksek
seviyede seyrettiği 1973 yılında ev halkı tarafından çöpe atılan sığır eti miktarının da paralel
olarak artmış olmasıydı. Halbuki sağ duyu tam zıddını yani, yüksek fiyatlar ve kıtlık
dönemlerinde atık miktarının düşmesini gerektiriyor. Bu bulgular açıkça geleneksel mülakat

ve anket tekniklerinin tek başlarına uygulandıklarında insan davranışı hakkında oldukça
yanlış yargılara yol açtıklarını gösteriyor.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Fiziksel antropologlar sıklıkla aşağıdaki bilimlerden hangilerine başvururlar?
a. Botanik ve genetik
b. Genetik ve biyokimya
c. Anatomi ve arkeoloji
d. Anatomi ve biyokimya
e. Arkeoloji ve etnoloji
2. Aşağıdakilerden hangisi kültürel antropolojinin insan davranışını tanımlamak ve
açıklamak amacıyla maddi kalıntıları inceleyen bir dalıdır.
a. Etnoloji
b. Genetik
c. Anatomi
d. Fiziksek antropoloji
e. Arkeoloji
3. Fiziksel antropoloji aynı zamanda ………………. antropoloji olarak da anılır.
4. ………………. antropoloji, insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak
tanımlanabilir.
5. İnsanın kökeni ve evrimi üzerinde çalışan disipline verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Paleoantropoloji
b. Etnoloji
c. Biyokimya
d. Genetik
e. Linguistik
6. ……………., primat grubunun anatomisini karşılaştırmalı olarak ele alır ve insanla
primatların (yüksek maymunlar) ve maymunların arasındaki anatomik ilişkileri, benzerlik ve
farklılıkları saptamaya çalışır.

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürel antropolojinin alt dallarından birisidir?
a. Primatoloji
b. Paleontoloji
c. Tarih
d. Toplumbilim
e. Arkeoloji
8. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel antropolojinin ilgi alanına girmez?
a. İnsanının fiziksel çeşitliliği
b. Konuşulan lisan
c. Derimizin rengi
d. Burnumuzun şekli
e. Kan tipimiz
9. ……………………. antropologlar, tamamen kültür bağımlı teorileşme sürecinden
kurtulamasalar da tüm zamanlarda ve mekanlarda yaşamış olan insanlığı bir bütün halinde
incelerler.
10. İnsanın maddi kültürü ve bu kültürün yazılı belgelerden önce incelenmesi
……………………… konusudur.

CEVAPLAR
1- B
2- E
3- Biyolojik Antropoloji
4- Kültürel Antropoloji
5- A
6- Primatoloji
7- E

8- B
9- Kültürel Antropoloji
10- Prehistorya (Prehistorik Arkeoloji)

3. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Linguistik antropoloji nedir?
2. Etnoloji nedir?
3. Arkeoloji nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Ethnos, sosyokültürel, linguistik

Giriş
Bu hafta derste; antropolojinin türleri konusuna devam edilerek fiziksel antropoloji ve
kültürel antropoloji (arkeoloji, linguistik (dilbilimsel) antropoloji ve etnoloji) olarak iki ana
temel alana ayrılan antropolojinin içeriklerinin neler olduğu aktarılmaktadır.

Kültürel Antropoloji
b. Linguistik (Dilbilimsel) Antropoloji
Belki de insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği konuşabilme yetisidir.
Sembolik iletişimi kullanma açısından insanlar yalnız değildir. Çalışmalar göstermiştir ki
diğer canlılar, özellikle de maymunlar, tarafından çıkartılan sesler ve yapılan mimikler
fonksiyonları açısından insanlarla karşılaştırılabilir. Ne var ki insanlar kadar karmaşık ve
gelişmiş bir iletişim sistemi kullanabilen başka bir canlı gösterilemez. Nihayetinde dil,
insanların kültürlerini korumalarında ve kuşaktan kuşağa aktarmalarında kullandıkları en
etkin unsurdur.
Kültürel antropolojinin insan dillerini inceleyen dalı dilbilimsel (linguistik)
antropolojidir. Linguistik, dilin betimlenmesiyle (cümlenin kuruluş ve eylemin çekiliş şekli)
ya da dillerin tarihi (belli bir zaman süreci içinde dillerin gelişmesi ve birbirlerini etkileme
dönemleri) ile ilgilidir. Her iki yaklaşım da sadece insanların iletişim yolları hakkında değil,
aynı zamanda insanların dış dünyayı anlama yolları hakkında da değerli bilgiler sağlar.
Örneğin, Kuzey Amerikalıların “gündelik” dillerinde, Papua dilinde sadece “para” kelimesi
ile ifade edilen kavrama karşılık gelen beş farklı argo kelime mevcuttur. Bu olgu kültür için
özel önem taşıyan şeylerin tanımlanmasında önemli bir rol oynar. Antropolog, linguistik
çalışmaları sayesinde insanların kendilerini ve etraflarını kuşatan dünyayı nasıl algıladıklarını
daha iyi anlayabilir.
Antropolog dilciler insan geçmişini anlamamıza önemli katkılar sağlayabilirler. Diller
arasındaki ilişkilerin soy kütüğüne bakarak ve bu dillerin dağılımını inceleyerek, bu dilleri
konuşanların nerede ve ne kadar süre yaşadıklarını kestirebilirler. Ataların dönemine giderek
kelimelerin karşılıklarını çıkartmak suretiyle atalara ait dilin nerede, nasıl yaşadığı bilgisine
ulaşabilirler.

Kültürel Antropoloji
c. Etnoloji
Yunanca’nın ethnos (halk) sözcüğünden türetilen etnoloji kültürler arası farklar ve
benzerliklerle ilgilenmiş, kültürün tarihsel gelişimini ve çeşitli kültürlerin birbirleriyle
ilişkisini konu almıştır.
Bir topluma has örf ve adetlerin ya da belirli bir toplumun kültürünün incelenmesi
etnoğrafyanın konusu olmuştur.
Arkeologlar geleneksel olarak geçmişin kültürleri üzerinde yoğunlaşırken, etnologlar
(sosyo-kültürel antropolog) var olan kültürler üzerinde çalışırlar.
Arkeologlar, insan davranışını öğrenmek amacıyla çalışmalarında maddi kültür
unsurlarını merkeze alırken etnologlar görülebilen, tecrübe edilebilen ve kültürleri anlaşılıp
tartışılabilen bir unsur olarak insan davranışıyla ilgilenirler.

Etnologların yaklaşımına temel oluşturan şey, betimleyici etnografyadır. Etnolog her
fırsatta, araştırdığı insanlarla birlikte yaşayan etnografyacı kimliğine bürünür.
Etnografyacı bir toplumun yaşam tarzını; yiyeceklerini yiyerek, dillerini konuşarak,
gelenek ve alışkanlıklarını bizzat yaşayarak, ele aldığı topluma katılımcı bir gözlemle
yaklaşır. Böylece, üzerinde saha çalışması yürüttüğü toplumun kültürel sınırları çerçevesinde
hangi davranış modellerinin kabul görebileceğini bilebilir.
Etnografyacı, incelemeye aldığı bir toplumda katılımcı olmaya çalışır. Bu durum,
seferberlik dönemleriyle tanınan bir toplumun üyeleriyle birlikte savaşa gitmek anlamına
gelmez. Bir etnografyacı savaş sever insanlarla yaşayarak bütünsel bir kültür şemasında,
savaş durumunun rolünün ne olduğunu anlamaya çalışır. Ve kültüre çok geniş bir bakış
açısıyla ve bir bölümüne yapılan bir vurgunun diğer kesimleri görmeyi engellemediği engin
bir ufukla bakabilmeye çalışır.
Bir etnografyacı ancak sosyal, ekonomik, siyasi ve dini kültür kurumlarının nasıl bir
arada bulunarak işlevsellik kazanabildiğini keşfederek, kültürel sistemi bir bütün olarak
algılayabilir. Antropologlar bu yaklaşımı “bütünsel perspektif” olarak nitelendirir ve
antropoloji disiplininin en temel ilkelerinden birisi olarak görürler.
Namibyalı antropolog Robert Gordon bu ilkeyi şu ilginç benzetmeyle dile getiriyor:
“Bir sosyolog ya da siyaset bilimci bir çiçeğin güzelliğini yaprak yaprak incelerken bir
antropolog en yakın dağın zirvesine çıkar ve tüm alanın güzelliğini izler. Başka bir değişle,
biz daha geniş bir bakış açısı için uğraşır ve ona ulaşırız.”
Etnografik alan araştırmasının etnoloji için ne kadar vazgeçilmez olduğunu İngiliz
antropolog C.G Seligman şu şekilde vurguluyor: “Antropolojide alan araştırması, kilise için
şehit kanı neyi ifade ediyorsa odur.”
Etnografik alan araştırmasının popüler imajı uzaktaki erişilmez ve egzotik insanlarla
özdeşleşmiştir. Gerçekten de pek çok alan araştırması Afrika, Pasifik Okyanusu adaları,
Avustralya çölleri gibi yerlerde yapılmıştır. Bunun en güzel gerekçesi Avrupalı olmayan
kültürlerin hemen hemen tüm diğer sosyal bilimler tarafından göz ardı edilmesidir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Bir etnografyacı ancak sosyal, ekonomik, siyasi ve dini kültür kurumlarının nasıl bir arada
bulunarak işlevsellik kazanabildiğini keşfederek, kültürel sistemi bir bütün olarak
algılayabilir. Antropologlar bu yaklaşımı …………………..” olarak .

2. Bir etnografyacı bir toplumda aşağıdakilerden hangisini incelemez?
a. Yaşam tarzını
b. Yiyeceklerini
c. Gelenek ve alışkanlıklarını
d. Kan tiplerini
e. Giyim kuşamlarını

3. ………………geleneksel olarak geçmişin
……………… var olan kültürler üzerinde çalışırlar.

kültürleri

üzerinde

yoğunlaşırken,

4. Dilbilimsel arkeolojinin diğer adı ……………… dir.

5. Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin dilbilimsel şeklidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Linguistik
Kültürel
Yerel
Dokusal
Şekil

6. Aşağıdakilerden hangisi Yunanca halk sözcüğünden türemiş bir Kültürel Antropoloji
koludur?
a)
b)
c)
d)
e)

Fizyoloji
Sosyoloji
Kitlesel
Şekilsel
Etnoloji

7. "Bir sosyolog ya da siyaset bilimci bir çiçeğin güzelliğini yaprak yaprak incelerken bir
antropolog en yakın dağın zirvesine çıkar ve tüm alanın güzelliğini izler. Başka bir değişle,
biz daha geniş bir bakış açısı için uğraşır ve ona ulaşırız." sözü kime aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Adam Smith
Karl Marx
Robert Gordon
Stuart Mill
Habermas

8. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Canlıların çıkardığı sesler ve yaptıkları mimikler, insanlarla kimi zaman
karşılaştırılabilir.
b) İnsan dilini linguistik antropoloji inceler.
c) Kültürler arası farkları ve benzerlikleri inceleyen, tarihsel gelişim hakkında çıkarımlar
yapan antropoloji dalı fiziki antropolojidir.
d) Etnografya, bir toplumun örf ve adetlerini inceler.
e) Etnografyacı bir toplumun yaşam tarzını yemekler ve konuşulan dil üzerinden
değerlendirir.

9. Sosyal, ekonomik, siyasi ve dini kültür kurumlarının nasıl bir arada bulunarak işlevsellik
kazanabildiğini keşfederek, kültürel sistemi bir bütün olarak algılanması aşağıdakilerden
hangisi olarak nitelendirilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bütünsel perspektif
Karma perspektif
Sosyal varlık
Düşünce
Kültürel varlık

10. Antopoloji ikiye ayrıldığında aşağıdakilerden hangileri alt disiplinleri olur?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültürel-Sosyolojik
Sosyolojik-Betimsel
Davranışsal-Fiziki
Fiziki-Kültürel
Davranışsal-Sosyolojik

CEVAPLAR
1- Bütünsel perspektif
2- D
3- Arkeologlar, etnologlar
4- Linguistik
5- A
6- E
7- C
8- C
9- A
10- D

4.BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Etnoloji nedir?
2. Ekonomik Bunalım ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde antropoloji üzerine yapılan en
önemli çalışma hangisidir?
3. Etnologlar nasıl çalışırlar?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Etnolog, etnoloji, kültürlerarası, Yankee City

Giriş
Bu hafta derste; Antropolojinin türleri konusunun işlenmesine devam edilerek etnoloji
konusu örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.

ETNOLOJİ
Antropologlar başlangıçtan beri insan davranışını anlamanın yolunun kendi kültürleri
de dahil olmak üzere tüm kültür ve halkların bilgisine sahip olmaktan geçtiğinin
bilincindedirler.
Örneğin, Ekonomik Bunalım ve İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca Amerika’da pek
çok antropolog fabrikalardan toplumsal çevreye kadar çeşitli düzeylerde çalıştı. Bu dönemin
dönüm noktasını oluşturan en önemli eserlerinden birisi W. Lloyd Warner’ın “Yankee City”
(Amerikalılar Şehri) isimli çalışmasıdır. Bundan daha az bilinen çalışması ise Amerikan
Başkanları Roosevelt ve Truman’la birlikte Beyaz Saray’da çalışan ve çalışmaları, dönemin
federal hükümetinin sivil hakların sağlanmasına yönelen antropolog Philleo Nash’tır.
1950’lerde dış ülkelerdeki araştırmalar için büyük paralar sağlanabilmesi sayesinde
dikkatler yurtiçi çalışmalardan yurtdışı bilimsel incelemelere kaydı. Ancak günümüzde yurt
dışındaki alan çalışmalarının yürütülmesinin oldukça güçleştirilmesinden sonra Kuzey
Amerika toplumlarında çözümlenmesi gereken antropolojik problemlere yeni bir yönelim ve
ilgi görüldü. Bu problemlere konu olan insanlar, antropologların farklı sosyal ortamlardan
tanıdığı kesimlerdi. Bir yandan Hispanik (İspanyol kökenli) Amerikalılar, Kuzey Amerika
şehirlerine göç ederken diğer yandan Güneydoğu Asya’dan pek çok mülteci ülkeye
yönelmekteydi. Antropologlar dışarıdan gelen bu insan kitlesi üzerinde çalışırken bir yandan
da onların yeni tanıştıkları sosyal çevreye uyum sağlamalarına yardımcı oldular. Ayrıca
antropologlar Batılı olmayan uygarlıklara uyguladıkları araştırma tekniklerini sokak çeteleri
(gangsterler), kurumsal bürokrasiler, kültler, sağlık bakım ve dağıtım sistemleri, okullar ve
tüketici şikayetleri üzerinde çalışan insanlar üzerine uyguladılar.
Bu tarz araştırmalardan sağlanan en önemli bulgu, edinilen bilgilerin diğer sosyal
bilimciler tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla birebir paralellik göstermemesidir:
Örneğin, kültürel yoksunluk teorisi 1960’larda azınlık çocuklarının eğitimlerindeki
başarısızlığı ifade etme yolu olarak ortaya çıkmıştır. Bu başarısızlığı sorgularken bazı
antropologlar bu çocukların “kültürel açıdan yoksun” olduklarını düşünmüşlerdir. Sonra bu
yargıyı “doğrulatmak” için Hintli ve zencilerden oluşan çocuklar üzerinde yapılan araştırma
teoriye adeta koruyucu bir kılıf olarak kullanıldı. Aslında etnografik araştırmalar “kültürel
açıdan yoksun” çocukların oldukça farklı bir hikayeye sahip olduklarını ortaya çıkartıyor.
Sözü geçen yoksunluktan uzak olarak bu çocuklara aslında karmaşık, çok gelişmiş ve uyum
sağlayabilir bir kültürün üyeleri ve en basit anlamda özdeşleştirildikleri eğitim sistemine
yabancılar. Bu açıdan ele alındığında bazıları hala sıkı sıkıya sarılsalar da “kültürel
yoksunluk” teorisi kültür bağımlı bir teoridir ve kısaca şu anlamı ifade eder: “Benim
kültürüme yabancı herkes kültürel açıdan yoksundur.”Halbuki hiç kimse bu çocukların yeteri
kadar İspanyolca ya da İngilizce konuşamadığını ya da “kendi kültürlerinin” olumladığı
davranış modellerini içselleştiremediklerini söyleyemez.
Kendi kültürümüzü incelemek de çok faydalı olmasına rağmen kendine özgü sorunları
beraberinde getirir. Nitekim ünlü İngiliz antropolog Edmund Leach konuya şu şekilde açıklık
getiriyor: “Yakın olduğunuz ve birinci kaynaktan edindiğimiz kültürel bağlam çerçevesinde

alan araştırması yürütmek, kültürümüze tamamen yabancı birinin yanlış yorum yapmasına yol
açabilir.
Kendi kültürlerinin antropolojik çalışmalarını belki de en başarılı bir şekilde yürüten
Kuzey Amerikalılar, ilk başarılarını daha önce diğer kültürlerle ilgili çalışmalarıyla
ispatlamışlardır.
Örneğin Lloyd Warner, Newburyport’ta başarı sağlamadan önce Avustralya
Murnginleri üzerinde çalışmıştır. Warner şöyle demiştir: “Kültürümüz üzerinde çalışmayı
denemeden önce, kendimizi kendi kültürümüzün dışına taşımanın yanı sıra, Afrika’dan, Asya
ve Güney Amerika’dan gelecek antropologları Kuzey Amerika’da alan araştırması yapmak
üzere cesaretlendirmek gerekiyor. Dışarıdakilerin bakış açılarının getirdiği kavrayış
içeridekiler tarafından kolayca gözden kaçırılabilir. Ne var ki, kendi kültürü üzerinde çalışan
birisinin yaşadığı özel zorlukların üstesinden kolayca gelinebilir; gereken şey sadece bu
zorlukların süratli ve duyarlı bir biçimde farkına varabilmektir”.
Etnografik alan araştırması etnoloji için temel teşkil etse de, etnologun tek ilgi alanı
bundan ibaret değildir.
Etnolog alan araştırmaları ile elde ettiği verileri, bir kültürün özel bir yönünü
incelemek için aynı özelliğin diğer kültürlerdeki yeriyle karşılaştırmada kullanır. Diğer
deyişle kültür mukayeseleri yaparlar. Bu karşılaştırmalar, disiplin için diğer mihenk taşını
oluşturur.
Kendi uygulamalarımıza dair ilginç kavrayış ve yaklaşımlar, “ev işleri” olarak
değerlendirdiğimiz faaliyetlere ayrılan zaman gibi gerçekler, kültür mukayeselerinden
çıkartılabilir.
Örneğin, Kuzey Amerika toplumunda insanlar genelde hane halkı araçlarının
kullanımının gittikçe artmasının boş zamanın çoğalması ve ev işlerinin istikrarlı olarak
azalması sonucunu doğuracağına inanırlar. Böyle tüketici aletleri hayat standardının
yükselişinin en temel göstergeleri olurlar.
Bununla beraber, geçimini sağlamak için tarım ve/veya hayvancılıkla uğraşan insanlar
arasında yapılan antropolojik araştırmalar, endüstrileşmiş toplumlarda yaşayan insanların
geçimlerini sağlamak için modernlik öncesi toplumlardaki bireylerden fazla çaba ve zaman
harcadıklarını ortaya koymuştur.
Örneğin Avustralyalı bir kadın Aborijin, yiyecek toplamak ve hazırlamak için haftada
sadece 20 saatini harcarken, 1920’lerde Amerika’nın kırsal kesiminde yaşayan bir kadın, ev
işleri için haftada 52 saatini ayırmaktadır. 50 yıl sonra beklentilerin aksine kırsal kesimde
yaşayan kadın, bir bulaşık, bir çamaşır makinesi, bir kurutucu, elektrik süpürgesi ve mikro
dalga fırın gibi hayatı kolaylaştıran endüstri harikalarına rağmen, haftada 55 saatini ev işlerine
ayırmak durumundadır.

Kültür karşılaştırmaları, işlerin alternatif yapılış tarz ve metotlarına dikkat çekmekte
ve özellikle Kuzey Amerika’da sık sık yapılan kamuoyu yoklamaları, insanların işleri yapma
tarzlarının doğruluğundan hiç de emin olmadıklarını göstermektedir.
Bu açıdan bakıldığında etnoloji, işleri alternatif yöntemler kullanarak yapabilme
arayışı olarak da düşünülebilir.
Etnologlar aynı zamanda kültürler arası sistematik karşılaştırmalar yaparak, tüm
zaman ve mekanlarda kültürün niteliğiyle ilgili geçerli bir takım sonuçlara ulaşmak
arayışındadırlar.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. 1960’larda azınlık çocuklarının eğitimlerindeki başarısızlığı ifade etme yolu olarak
………………….. teorisi ortaya çıkmıştır.
2. Etnologlar kültür mukayeseleri yaparlar
Doğru
Yanlış
3. Endüstrileşmiş toplumlarda yaşayan insanların geçimlerini sağlamak için modernlik
öncesi toplumlardaki bireylerden fazla çaba ve zaman harcadıklarını antropologlarca yapılan
araştırmalar ortaya koymuştur.
Doğru
Yanlış
4. Dışarıdakilerin bakış açılarının getirdiği kavrayış içeridekiler tarafından kolayca
gözden kaçırılabilir sözü, örneğin Asyalı bir antropologun yine yalnızca Asyalı toplumlar
üzerinde araştırma yapmasının en doğru sonuçları vereceğini ifade eder.
Doğru
Yanlış
5. ……………. Teorisi “Benim kültürüme yabancı herkes kültürel açıdan yoksundur“
düşüncesini ifade der.
6. Aşağıdakilerden hangisi Lloyd Warner'ın kaleme aldığı ve antropoloji açısından
etnolojinin önemli yapıtaşlarından biri olarak kabul edilen bir eserdir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kapital
Ulusların Zenginliği
Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü
Bilgi ve İlgi
Yankee City

7. Etnolog alan araştırmaları ile elde ettiği verileri, ................ aynı özelliğin diğer
kültürlerdeki yeriyle karşılaştırmada kullanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uydundur?
a)
b)
c)
d)

"bir kültürün özel bir yönünü incelemek için"
"bir kültürü yüceltmek için"
"kültürün önemini diğerlerinden üstün kılmak için"
"dilbilimsel olup olmadığını açıklamak için"

e) "kültürel gelişim için"
8. Endüstrileşmiş topluluklarla, tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya devam eden
topluluklar arasındaki antopolojik açıdan temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Birinin geliri diğerinden daha fazladır.
Tarım daha fazla gelire neden olur.
Hayvancılık, zorluklarla mücadeleyi aşılar.
Tarımda, endüstrileşmiş topluluktan daha fazla çaba ve zaman harcanır.
Endüstrileşmiş toplumlar daha kıymetlidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi etnografik çalışmalarla ilgili doğru değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Etnolog sadece alan araştırması ile ilgilenmez.
Alan araştırmaları kültürler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.
Etnografik araştırma doğrudan fiziksel antropolojinin konusudur.
Etnografik araştırmalar kültürel antropolojinin bir disiplinidir.
Etnografya, pek çok kültürel elemanı birlikte inceler.

10. Etnograflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Etnograflar kültürler arasında karşılaştırmalar yaparak mekanların kültür
bağlantısı üzerinde bir takım sonuçlar elde etmeye çalışır.
b) Etnograflar fiziki antropolojinin tüm gerekliliklerini kullanarak sistemsel
çalışmalar yaparlar.
c) Fiziki antropoloji etnografyanın temelidir.
d) Kültürel antropolojinin sosyoloji üzerinde etkisi olmayan tek alt disiplini
etnografyadır.
e) Etnograflar fiziki antropologlar ile aynı hedefler için çalışırlar.

CEVAPLAR
1- Kültürel Yoksunluk
2- Doğru
3- Doğru
4- Yanlış
5- Kültürel Yoksunluk
6- E
7- A

8- D
9- C
10- A

5. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Antropolojiyi diğer dallardan ayıran nitelikler nelerdir?
2. Antropoloji ile sosyoloji arasındaki farkı açıklayınız.
3. Sosyoloji nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Toplumbilim, insanbilim, sosyal antropoloji, gelişmiş-az gelişmiş toplum

Giriş
Bu hafta derste, bir kısım sosyal bilimci tarafından sosyal bilim ya da davranış bilimi,
bazılarınca doğa bilimi ve birtakım insanlar tarafından da insanlıkla ilgili bir bilim dalı olarak
tanımlanan antropolojiyi diğer bilim dallarından ayıran nitelikler anlatılarak özellikle
sosyoloji (toplumbilim) ile olan etkileşimi vurgulanmaktadır.

Antropoloji ve Bilim
Tüm antropologların en temel ilgi alanı, insanoğlu üzerine sistematik ve dikkatli
incelemeler yürütmektir. Antropoloji bazıları tarafından sosyal bilim ya da davranış bilimi,
bazılarınca doğa bilimi ve bir takım insanlar tarafından da insanlıkla ilgili bir bilim olarak
tanımlanır. Peki antropologun çalışmaları gerçekten bilimsel olarak nitelendirilebilir mi?
Bilim terimiyle neyi kastediyoruz?
Bilim; insanların gözle görülebilir dünya ve evrenin işleyişini anlama çabaları
çerçevesinde insanlığın ulaştığı en güçlü ve düzenli yöntemdir.
Bilim; gizli olmasına rağmen evrensel ve değişmez ilke ya da kanunların işleyişi
bağlamında gözlemlenen olguların denenebilir açıklamalarına ulaşmaya çalışır. Bunun için iki
temel nitelik gereklidir: Hayal gücü ve şüphecilik. Hayal gücü, olguların düzenlenme
metodolojilerini kurgulayabilmemiz ve eski gidişata ve duruma yeni bakış açısı ya da açıları
getirebilmemiz yönünden hayati derecede gereklilik arz eder. Hayal gücü olmaksızın bilim de
olmaz diyebiliriz. Şüphecilik ise, gerçekle sanalı birbirinden ayırmamıza, tahminlerimizi teste
tabi tutmamıza ve bizi yanılgıya uğratan ön yargılarımıza gem vurmamıza yardımcı olur.
Bilim adamı araştırmalarını ortaya koyarken hiçbir zaman eşyanın yüzeysel anlamdaki
görüntülerinden ibaret olduğunu düşünmez. Ancak, güçlü gözlemsel delillerle
desteklenmedikçe doğa ötesi açıklamalar kesinlikle kabul edilemez.
Bilim; açıklamalar, yeni gözlemler ve fikirler tarafından devamlı surette sorgulanır
durumda olduğundan kendi kendini düzeltme olanağına sahiptir. Yani, yetersiz açıklamaların
yetersizliği er ya da geç mutlaka ortaya çıkarılacak ve yerini daha yeterli, sağlam açıklamalara
bırakacaktır.
Bilim adamı çalışmaya belirli olgu ve olaylar arasındaki ilişkinin kesin olmayan
açıklaması olarak tanımlanabilecek “hipotez”le başlar. Bilim adamı bu genellemeleri
destekler mahiyetteki verileri bir araya getirerek ve alternatif hipotezlerin niçin reddedildiğini
veya göz ardı edildiğini göstererek geçerli hipotezler sistemi olarak tanımlanabilecek
“teori”ye ulaşır. Teori, iyi desteklenmiş bir bilgi kitlesi olmasına rağmen hiçbir teorinin
tartışmaya ve sorgulamaya kapalı olduğu söylenemez.
Bilimde gerçek kesinlikle mutlak değildir, ancak ihtimalin farklı bir derecesidir. Yani
gerçek olarak kabul edilen şey, aslında gerçekleşmesi en muhtemel olan şeydir. Bu,
antropolojinin yanı sıra biyolojinin ve fiziğin de “gerçeği”dir. Bilgimiz arttığı müddetçe bir
teorinin diğerlerine kıyasla gerçekleşme olasılığı artar. Bazen de alternatif teoriler daha olası
görülerek var olan “gerçek” saf dışı edilir.

Toplumbilimden (Sosyoloji) farkı
Günümüzde antropoloji ile toplumbilim belirteceğimiz nedenlerle birbirlerine
benzemekte ve yaklaşmakta iseler de, özellikle kuruluş ve gelişim dönemlerinde ayrı
konuları, ayrı yaklaşımları ve yöntemleri olmuştur.

Konusu bakımından toplumbilimden ayrıldığı nokta, toplumbilimin çağdaş toplumları
inceleyip açıklamaya yönelik olmasına karşın, antropolojinin ilkel toplumları, ya da bugün
benimsenen deyişle “değişik” ya da “az gelişmiş” toplumları inceleyip tanıtmaya çalışmasıdır.
Antropoloji yere göre uzmanlaşmıştır: örneğin Amerika antropolojisi, Amerika kıtasındaki
ilkel toplulukları, Asya antropolojisi Uzakdoğu ülkelerindekini (özellikle Japonya,
Güneydoğu Asya vb.), Okyanusya antropolojisi Avustralya ve Okyanusya’dakileri, Afrika
antropolojisi Afrika’dakileri incelemekte, demek ki yer açısından uzmanlaşmış
bulunmaktadır. Buna karşılık toplumbilim, konularına göre (aile, tüze, din, siyaset, ekonomi,
suç.…) uzmanlaşmıştır. Son yıllarda konuya göre uzmanlaşan antropoloji çalışmaları da
yapılmaktadır.
Sosyal antropolojinin yakın zamana değin incelediği topluluklar, sınırlı, küçük bir
bütün olan ve bu nedenle her yanıyla kavranması çok güç görünmeyen topluluklardı. Bir de
bu toplulukların yazılı tarihleri olmadığından, dışa – kapalı bir yaşam sürdürmekte
olduklarından bunları inceleyip tanımak kolay görünmüştür. Gerçekte bu nedenle sosyal
antropolojiye “tarihi olmayan toplumların incelenmesi” denişi yanlıştır. Bu toplulukların da
kuşkusuz bir tarihleri olmuştur; ama yazılı olmayan, belgeleri kıt bulunan ve incelenmemiş
olan bir evrim, ya da değişim tarihleri olduğu doğaldır. Yalnız sosyal antropoloji yöntem
olarak alan araştırmasını benimsemiş, bu toplulukları birer işlevsel bütün (değişmeyen,
durağan kalan, böylece uyumlu olan birer bütün) olarak almak istemiştir.
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında sosyal antropolojinin incelediği ilkel denilen
toplulukların, insan toplumunun ilkel örgütleniş biçiminin donmuş, değişmeden kalmış
örnekleri sayıldığını görüyoruz. Böylece bu çalışmalar yardımıyla antropolojinin, insanlığın
en eski geçmişini tanımamıza olanak vereceğine inanılıyordu. Çünkü bu toplulukların iklim
ve doğal koşullar nedeniyle dışarıdan kopuk, soyutlanmış bir durumda yaşıyageldiği,
dolayısıyla gelişme ya da evrimin daha ilk basamaklarında durup donduğu
varsayımlanmaktaydı.
Bir kez bu ilkel denilen toplulukların önemli bir evrimden geçtikleri bugün kabul
edilmektedir. Ayrıca örneğin bugün incelenen bir ilkel topluluğun yaşamının, diyelim Avrupa
toplumlarının ilkel aşamasını yansıttığını ileri sürebilmemiz için, Avrupa toplumlarının ilkel
dönemdeki iklim ve doğal koşullarıyla bugün incelenen ilkel topluluğunkilerin benzer
olmaları da gerekir. Ama örneğin ilkel Avrupa oymakları olan Gauller ya da Cermenlerin
yaşantıları üzerine elde edilebilen tarihsel bilgi kaynaklarına dayanılarak, bugünkü
Avrupa’nın ilkel çağdaki koşullarını saptamak bir ölçüde olanaklı. Değişik toplumlar için
yapılacak benzer çalışmaların ortaya çıkarabileceği ortaklaşa öğeler, daha geniş çaplı
genellemeleri olanaklı kılabilir.
Ayrıca, arkeoloji bulguları bize insan toplumlarının ilkel koşullardaki yaşamlarını
öğrenmek olanağını veriyor, önemli ölçüde.
Günümüze doğru geldikçe yeryüzündeki pek çok toplumların değişmelerden geçmesi,
ilkel denilen Afrika, Amerika, Avustralya oymaklarının çağdaş uygulayımbilimle ilişki kurup
sanayileşmeye koyulmaları karşısında artık sosyal antropoloji ile toplumbilim arasındaki

ayrılığın geleneksel temel dayanağı da ortadan kalkmakta. Bu nedenle, artık bu toplumlara
“ilkel” ya da “yalın” toplumlar değil, “değişik” ya da “az-gelişmiş” toplumlar denilmektedir.
Bugün artık bu değişik toplumların incelenmesi, sanayileşmiş ve azgelişmiş denilen toplum
biçimlerinin göreli olduklarını, birbiri karşısında ne gibi ayrı ve benzeşen yanları
bulunduğunu göstermek içindir. Ayrıca artık sosyal antropoloji sözünü ettiğimiz gelişme
sonucu olarak, yalnız “değişik” toplumları incelemekten vazgeçmekte, çağdaş toplumları da
incelemeye koyulmaktadır.
Özellikle gelişmiş toplumlardaki küçük toplulukların yaşamlarını her yanıyla
incelemektedir. Köy, kasaba, küçük topluluklar, yakınlık kümeleri... Toplumbilim ile sosyal
antropolojinin terimleri, yöntemleri ve yaklaşımları arasındaki ayrılıklar günümüzde de
süregidiyorsa da yaklaşma da ortaya çıkmıştır ve bu benzeşmeyi ileri götürmek isteyenler de
vardır.
Uzmanlık alanı ne olursa olsun, hiçbir toplumbilimci, antropolojinin çalışma ve
bulgularını bilmezlikten gelemez. Kaldı ki ilkel toplulukların, insanlığın geçirdiği değişimi
izlememize biraz da olsa elveren antropoloji incelemeleri de, günümüzdeki gelişmişazgelişmiş toplumlar arasındaki ayrılıkları, ilişkileri, etkileşimleri gösteren antropoloji
çalışmaları da, aynı bir bütünün belli yanlarını aydınlatan çalışmalardır ve dolayısıyla daha
önce belirtilen nedenlerden ötürü, ancak yapay bir biçimde toplumbilimden ayrılmaktadır.
Yoksa toplum yaşamı geçmişiyle ve şimdiki ayrımlaşmış durumuyla bir bütün
olduğuna göre, bu bütünün geçmişini ve şimdiki ayrılıklarını inceleyen ve açıklayan bilimsel
çalışmaların da bir bütün oluşturması gereklidir. Ne var ki günümüzde yine toplumbilimciler
ve insanbilimciler ayrı biçimde yetişmekte süregidiyorlar.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş toplumları inceleyip açıklamaya yönelik bir bilim dalıdır?
a. Fiziksel antropoloji
b. Etnoloji
c. Tarih
d. Sosyoloji
e. Arkeoloji
2. “Tarihi olmayan toplumların incelenmesi” olarak da adlandırılır sosyal antropolji.
Doğru
Yanlış
3. Değişik toplumlar için yapılacak benzer çalışmaların ortaya çıkarabileceği ortaklaşa öğeler,
daha geniş çaplı genellemeleri olanaklı kılabilir.
Doğru
Yanlış
4. Sosyoloji ile kültürel antropoloji arasındaki ayrılığın temel dayanağı nedir?
5. Günümüzde eskiden ilkel olarak adlanan toplumların sanayileşmesiyle, sosyoloji ile
kültürel antropoloji arasındaki temel ayrılık tümden kalkmıştır denilebilir mi?
Evet
Hayır
6. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji-antropoloji ayrımınının konu bakımından doğru
karşılığıdır?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji modern toplumları, antropoloji ilkel toplumları inceler.
Sosyoloji ilkel toplumları, antropoloji modern toplumları inceler.
Antropoloji sadece fiziksel öğeleri inceler.
Sosyoloji ve antropoloji birbirine zıt disiplinlerdir.
Sosyoloji matematiksel, antropoloji psikolojik disiplinlerdir.

7. Antropologlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Sadece sosyoloji ile ilgili disiplinlere başvururlar.

b)
c)
d)
e)

Matematik ve coğrafya dışında hiçbir alandan yardım almazlar.
İnsanlık üzerine sistematik ve dikkali incelemeler yürütürler.
Tüm canlılar üzerine coğrafi araştırmalar yaparlar.
Sosyolojiden faydalanmak yerine, ona yön verirler.

8. Okyanusya Antropolojisi tam olarak hangi bölgeye odaklanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Avustralya
Almanya
Avusturya
Antarktika
Afrika

9. Antropoloji neyi inceleyen bir bilimdir?
a)
b)
c)
d)
e)

İlkel toplumları
Modern toplumları
Tüm canlıları
Coğrafyaları
Fiziki yaşam formlarını

10. Sosyal antropoloji günümüzde nasıl bir toplum yapısı üzerinde incelemeler yapmaktadır?
a) İlkel toplumların gelişmişlikleri ile birlikte modern topluma doğru yayılan bir çalışma
alanı üzerinde.
b) Sadece ilkel toplumlar üzerinde.
c) Sadece modern toplumlar üzerinde.
d) Modern ama sadece endüstrileşme sürecini tamamlamış ve gelişmişlik düzeyi
yükselmiş toplumlar üzerinde.
e) Endüstrileşmesini tamamlayamamış toplumlar üzerinde.
CEVAPLAR
1- D
2- Yanlış
3- Doğru
4- Günümüze doğru geldikçe yeryüzündeki pek çok toplumların değişmelerden geçmesi, ilkel
denilen Afrika, Amerika, Avustralya oymaklarının çağdaş uygulayım bilimle ilişki kurup
sanayileşmeye koyulmaları karşısında artık sosyal antropoloji ile toplumbilim arasındaki
ayrılığın geleneksel temel dayanağı da ortadan kalkmakta. Bu nedenle, artık bu toplumlara
“ilkel” ya da “yalın” toplumlar değil, “değişik” ya da “az-gelişmiş” toplumlar denilmektedir.
5- Yanlış

6- A
7-C
8-A
9-A
10-A

6. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Antropolojinin insanları ve toplumları incelerken kullandığı yöntem ve araştırma biçimleri
nelerdir?
2. Geleneksel anket araştırmalarının dezavantajları nelerdir?
3. Arkeolojik ya da etnografik alan araştırmalarının nihai sonucu nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Etnotarih, toplumbilim, yöntem, anket, araştırma, kültür

Giriş
Bu hafta derste; diğer bilim adamlarıyla ortak olarak, hipotezlerin formülasyonu, test
edilmesi ya da gözlemlenmiş olguların kesin olmayan açıklamalarıyla ilgilenen
Antropologların ve dolayısıyla Antropolojinin insanları ve toplumları incelerken kullandığı
yöntem ve araştırma biçimlerin örneklerle ve toplumbilim dalı ile karşılaştırılarak
anlatılmaktadır.

ANTROPOLOJİ VE METODOLOJİ
Bilimsel Yaklaşımın Zorlukları
Bilimsel yaklaşımın antropolojiye uygulanmasının oldukça zor olduğu kolaylıkla
anlaşılabilir. Bu zorluklardan birincisi hipotez ilk defa ifade edildiğinde, ikincisi ise bu
hipotezi doğrulamaya yönelme aşamasına gelindiğinde yaşanır. Çünkü bu süreç istemeden de
olsa olumsuz kanıtların görmezden gelinmesine ve beklenmedik durumların söz konusu
edilmesine yol açar. Kültürel antropoloji alanında daha büyük bir zorlukla karşı karşıyayızdır:
İnsan davranışına yönelik kullanışlı bir teoriye ulaşmak için mümkün mertebe objektif ve
minimum derecede kültür bağımlı bir hipotezle işe başlanmalıdır. İşte bu noktada insanların
büyük çoğunluğu başa çıkılmaz bir problemle yüzleşir: İçinde yetiştiği bir kültür için objektif
ve diğerlerinden daha az kültür bağımlı bir hipotez ortaya koymak, imkansız olamasa da,
oldukça güç bir iştir.
Bu tarz problemlere bir örnek olarak arkeologların klasik Dönem Maya Uygarlığında
yerleşim olgusunun niteliğini anlama çabalarını verebiliriz. Uygarlık M.Ö 250-900 yılları
arasında şu an Meksika ve Honduras’ın komşusu olan Kuzey Guatemala ve Belize’de
gelişmiştir. Bugün bölgenin büyük bir kısmı, Avrupalıların hayal bile edemeyeceği
yoğunlukta tropikal ormanlarla kaplıdır. Yakın zamanlarda çok az sayıda insan kesme ve
yakma tarımı yaparak geçimlerini sürdürmek amacıyla bu bölgeye yerleşirler. Ne var ki
bölgede göz kamaştırıcı ve bazen 20 katlık modern binaların uzunluğuna erişen tapınaklar,
anıtsal mimariler ve işlenmiş eserlerden oluşan bir antropolojik alan bulunmaktadır.
Yaşanacak mekan olarak ormanların tercih edilmesine ve ürün yetiştirmek için kesme ve
yakma tarımına karşı kültürel önyargılardan dolayı Kuzey Amerikalı ve Avrupalı arkeologlar,
Maya Medeniyeti’nin nasıl olup da kesme ve yakma tarımına dayalı geniş ve daimi iskan
sağlayabildiğini sorgulamışlardır. Aslında cevap oldukça açıktır: Bu alanlar yaşam alanları
değil, sadece çok az insanın kullandığı resmi tören alanlarıdır. Belirli dönemlerde kırsal
alandaki küçük evlerinde dağınık olarak yaşayan köylüler, burada ritüellere katılmış ya da bu
ritüellerin düzenlenmesine hizmet etmiş olmalıdırlar.
Yukarıda sözü edilen görüş, Mayalara ait en geniş yerleşim alanlarından birisi olan
Tikal’de 1960’ların başında çalışmalar yapan arkeologlar şu oldukça basit ve önyargısız
soruyu düşünene kadar en baskın yaklaşım niteliğindeydi: Eğer öyleyse, ne kadar insan vardı
ve bu insanlar geçimlerini nasıl sağladı? Daha sonraki birkaç yıl içinde arkeologlar yoğun bir
çalışmayla ve daha önceden tasavvur edilmiş fikirlere hemen hemen hiç değinmeksizin
Tikal’in yoğun arım faaliyetiyle geçimini sağlayan on binlerce insanın ikamet ettiği büyük bir
yerleşim alanı olduğunu ortaya koydular. İşte bu çalışmalar sonucunda Klasik Maya uygarlığı
hakkındaki eski kültür bağımlı fikirler, yerini yeni ve tamamen farklı anlayışlara bırakmıştır.
Antropologlar, kültür bağımlı olmayan hipotezlere ulaşabilmek için doğa bilimlerinde
başarısını kanıtlamış teknikleri kullanmışlardır. Tikal’de çalışan arkeologların yaptıkları gibi
mümkün mertebe geniş çapta verileri irdelediler. Bu sayede gözden kaçabilecek verilerin
doğasında var olan modelleri görmeye başlayabilecek kadar detaylara aşina oldular. İşte bu

modeller antropologların daha ileri denemeler yapmasını sağlayacak hipotezler oluşturmasına
imkan verir hale geldi.
Bu yaklaşım, en iyi etnografya akanında görülür, ama arkeolojide de büyük önem
taşır. Pek çok sosyal bilimcinin aksine etnografyacı genelde önceden hazırlanmış anketle
donanmış bir halde alana inmez. Etnografyacı üzerinde tahmin yürütülmemiş konuları sadece
zihnini olabildiğince açarak keşfetmeye çalışır. Bu, antropologun anketi asla kullanmayacağı
anlamına gelmez. Antropolog, anketi ancak başka yollarla elde ettiği bilgiyi desteklemek ya
da açıklamak için kullanır. Etnograf, bir taraftan alan araştırması yürütürken diğer yandan
karmaşık gözlemlerini ve hipotezlerini sezgilerinin esiri olmadan ama düşük düzeyli ya da
sınırlı şekilde formülleştirip teste tabi tutarak anlamlı bir bütün içerisinde sınıflandırır. Burada
önemli olan sonuçların tutarlılığının devamlı surette denetlenmesi ve eğer kendi içinde tutarlı
olan yöntem bütünü olan parçalarla uyum sağlamıyorsa etnografyacının hata yaptığını ve
daha ileri çalışmaların gerektiğini anlamasıdır. Antropolojik yaklaşımla diğer sosyal
bilimlerin yaklaşımları arasındaki karşılaştırma “Rural Development (Kırsal Gelişim)” isimli
kitabın yazarı Robert Chambers tarafından anlatılmıştır:
Sean Conlin, Peru’da bir köyde antropolog olarak yaşamış ve orada bulunduğu esnada
bir sosyolog buraya gelmiştir. Sosyologun sonuçlarına göre köydeki halkın birbirlerinin
tarlalarında çalıştıkları ortaya çıkmıştır. En azından ona söylenen budur. Ne var ki Conlin,
köyde yaşamaya başladığı yıl içinde, asıl uygulamayı çıplak gözle görme imkanı bulmuş,
aslında takas ilişkilerinin kesinlikle ekonomik bir realite değil, onun ötesinde insanların
kendilerini anlamaları açısından büyük önem taşıyan sosyolojik bir gerçeklik olduğunu
saptamıştır.
Bu durum, tüm sosyolojik araştırmaların kötü ve tüm antropolojik araştırmaların da iyi
olduğu anlamına gelmez. Ancak buradan, sadece her ne şekilde yapılırsa yapılsın anket
araştırmalarına tek başına güvenmenin oldukça riskli olduğu sonucu çıkar. Chambers bu
zorlukları şöyle özetler: “Bir anket oluşturmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapılmazsa,
araştırma kırsal kesimde yaşayanların değil, bilakis dışarıdaki insanların türettiği kavram ve
kategorilerini somutlaştırmaktan öte hiçbir şeye yaramayacak, böylece hedeflenenin aksine
anlamlar sosyal gerçeklik alanına zorla kabul ettirilmiş olacaktır. Şehirli meslek sahipleriyle
kırsal alanın yoksul insanları arasında uyumsuz tipler olası bir önem kazanacak ve sorulan
sorular, yoksul insanların deneyimlerinin şekillendirdiği gerçekliği bozup, büyük sapmalar
yaratacak yapay “bilgi kırıntıları kurabilecektir. Anketler ne sadece sebep-sonuç ilişkilerini
tanımlamalarının kendine özgü iyi tarzlarını (tek başına korelasyon neden hakkında kesin bir
şey söylemez) ne de karşılıklılık (reciprocité), bağımlılık (dependence) ya da sömürü
(exploitation) gibi sosyal ilişkileri açıklamaz. Anketin ilgi ve nüfuz alanı oldukça sığdır;
topluma yöneltilecek daha az somut ve daha kaliteli bir bakış açısını irdelemekten ziyade soru
olarak ölçülebilir, cevaplanabilir ve kabul edilebilir olan üzerinde yoğunlaşır. Pek çok nedenle
(korku, ihtiyat cehalet, bitkinlik düşmanlık çıkar umudu) yoksul insanlar çarpıtılmış ya da
yanlış bilgiler veririler.
Bu ve buna benzer nedenlerden dolayı, eğer amaç yoksul kırsal kesim insanlarının
hayatları ve hayat şartları hakkında bir kavrayış ve öngörü sahibi olmaksa, geleneksel anket

araştırmaları pek çok dezavantaj taşımaktadır. Anket araştırmaları beraberinde bir takım
araştırma metotlarının kullanımını da zorunlu kılar. Ancak çok yaygın anket araştırmaları da
kaynakları verimsiz kılar, önemli miktarda kadro ve para gerektirir ve diğer yaklaşımların
oluşumunu engeller.
Arkeolojik ya da etnografik alan araştırmalarının nihai sonucu, üzerinde çalışan
insanların davranışlarını anlamada açıklayıcı bir çerçeve oluşturan kültürün en sağlıklı raporu
olmasıdır. Bu da karşılık olarak antropologlara insan davranışı hakkında daha geniş hipotezler
ortaya koymaları konusunda imkan verir. Ancak bununla birlikte, bu tip hipotezleri test etmek
için tek bir toplumun analizi yeterli olmayabilir. Kıyaslama için bazı temeller olmaksızın tek
bir olay üzerine kurulmuş hipotez, tarihi bir tesadüften başka bir şey değildir. Tek bir olay da
(her ne kadar kuşkuyu korumak gerekse de) daha önce ortaya atılan teoriyi çürütmese bile
şüpheli hale getirir. 1948’de ortaya atılan ve Avustralya’nın Arnhem bölgesinde yaşayan
yerliler olan Aborjinlerin yaşamlarına yetecek ortalama günlük çalışma sürelerinin 6 saatten
az olduğu iddiası, şimdiye kadar yaygın bir kanı olarak savunulan ve yiyecek toplayıcı
insanların tüm zamanlarını bu işe ayırdıkları ve eğlenmeye dinlenmeye vakit ayıramadıkları
görüşünü tartışmaya açmıştır. Bugün bile ekonomistler bu insanları “geri kalmış” topluluklar
olarak nitelendirilmektedir ve adı geçen bölgede farklı zaman dilimlerinde pek çok defa
yapılan analizlerde bu tezi doğrulamaktadır. Kültürel olgunun varsayıma dayalı açıklamaları
belirli bölgelerde bulunan çeşitli toplumlara ait arkeolojik ve/ ya da etnografik verilerin
kıyaslanmasıyla test edilebilir. Tarihi olmayan, kontrollü mukayese, kültürel olguları
anlamada tek kültür çalışmasından daha geniş bir bağlam sağlar. Böyle bir karşılaştırma işine
girişen antropolog, en azından araştırma yaptığı bölgede ilgili olduğuna inandığı koşulların
gerçekten ilgili olduğuna daha fazla güven duyar. Bununla birlikte, bir bölge için geçerli olan
bir açıklamanın bir başka bölge için de değerini koruması gibi bir gereklilik söz konusu
değildir.
İdeal olarak, kültürel antropolojideki teoriler, dünya çapındaki karşılaştırmalardan
türetilir. Karşılıklı kültür analizi yapan araştırmacılar, hipotezlerin toplumların dünya
çapındaki örneklemelerini evrensel olarak uygulanabilir gibi görünen kültürel olguların
açıklamasını yapıp yapamayacağını ortaya koymak için inceler. Örnekler tesadüfi olarak
seçildiğinden kültürel karşılaştırma yapan araştırmacının elde edeceği sonuçların geçerlilik
kazanma olasılığı büyüktür. İncelenen toplumların sayısı arttıkça araştırma kapsamına alınan
tüm toplumların detaylı olarak kavranması zorlaşacaktır. Kültürel karşılaştırma yapan
araştırmacı, diğer etnografların verilerine gereksinim duyar. Birey olarak tek bir kişinin dünya
çapında insan kültürünün geniş örneklemi üzerinde derin analizler yapması oldukça zordur.
Antropolojide kültürel mukayeseler etnografik verilerle kısıtlanmamalıdır. Örneğin
antropologlar, kültürel değişimle ilgili tezlerin test edilmesi için arkeolojik verilere yönelirler.
Belirli tanımlanmış koşulların şekillendirdiği kültürel yapı, arkeolojik olarak gerçekte
şartların oluşturduğu durumlar araştırılarak test edilebilir. Etnotarihçiler tarafından sağlanan
veriler de bu çalışmalarda kullanılır. Etnotarih; kaşifler, misyonerler, tüccarların hikayeleri,
arsa tapuları, doğum, ölüm kayıtları ve diğer arşiv malzemeleri yoluyla incelenen geçmişin
kültürünü inceleyen tarihi arkeolojinin bir dalıdır. Kültürün etnotarihsel analizi, arkeoloji gibi,

değişimi kavramanın paha biçilmez bir yaklaşımıdır. Kimi olguları şekillendirmediğine
inanılan koşulları inceleyerek bu koşulların bu olguları belirleyip belirleyemediğini keşfeder.
Etnotarihi araştırma, arkeologların çalışma alanı gibi, kültür hakkında hipotezlerin
denenmesi ve onaylanması açısından değer taşır ve pratikte uygulanır. Etnotarihi çalışmaların
filizlendiği Amerika’da bu disiplin, Amerika yerlilerinin toprak iddialarıyla ilgili hukuki
davaların sonuca bağlanmasında önemli bir delil oluşturur.
Bu derste; Antropologların ve dolayısıyla Antropolojinin insanları ve toplumları
incelerken kullandığı yöntem ve araştırma biçimler örneklerle ve toplumbilim dalı ile
karşılaştırılarak anlatılmıştır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Antropologlar, kültür bağımlı olmayan hipotezlere ulaşabilmek için doğa
bilimlerinde başarısını kanıtlamış teknikleri kullanabilirler.
Doğru
Yanlış
2. Aşağıdakilerden hangisi etnotarihçilerin araştırmaya yönelik kaynakları arasında yer
almaz?
a. Arsa tapuları
b. İskelet kalıntıları
c. doğum-ölüm kayıtları
d. bölgesel hikayeler
e. misyoner ve tüccarların etkinliklerini konu alan hikayeler
3. Kültürün etnotarihsel analizi ile sosyo-kültürel değişimin izi yakalanamaz.
Doğru
Yanlış
4. Antropologlar için anket çalışması sonucu kesin veriye ulaşmak için yeterli, somut
bir kaynaktır.
Doğru
Yanlış
5. Etnotarihi çalışmalar nerede filizlenmiştir?
a. İngiltere
b. Amerika
c. Hollanda
d. Çin
e. Avustralya

6. Antopolojik yaklaşımla diğer sosyal bilimlerin yaklaşımları arasındaki
karşılaştırmanın yapıldığı Rural Development (Kırsal Gelişim) isimli kitabın yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sean Conlin
Robert Chambers
Karl Marx
Adam Smith
Stuart Mill

7. I-Etnografyacı üzerinde tahmin yürütülmemiş konuları sadece zihnini olabildiğince
açarak keşfetmeye çalışır.
II_Pek çok sosyal bilimcinin aksine etnografyacı genelde önceden hazırlanmış anketle
donanmış bir halde alana inmez.
III-Etnograf, bir taraftan alan araştırması yürütürken diğer yandan karmaşık
gözlemlerini ve hipotezlerini sezgilerinin esiri olmadan ama düşük düzeyli ya da sınırlı
şekilde formülleştirip teste tabi tutarak anlamlı bir bütün içerisinde sınıflandırır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
I ve III
I ve II
I, II ve III

8. Kültürel olgunun varsayıma dayalı açıklamaları ............ test edilebilir.
Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yere getirilmesi en uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) "belirli bölgelerde bulunan çeşitli toplumlara ait arkeolojik ve/ ya da etnografik
verilerin kıyaslanmasıyla"
b) "belirtli olmayan bölgelerdeki rastgele karşılaştırmalarla"
c) "sadece fiziki belge elde edilebeilecek fiziki antropolojik bulguların analiziyle"
d) "sosyolojik çalışmalarla"
e) "davranışsal psikoloji ile"

9. Etnografik çalışmalar, ilk önce ...........'da görülmeye başlamıştır.
a) Afrika
b) Amerika

c) Avrupa
d) Avusturya
e) Avustralya

10. Etnotarihi araştırma, arkeologların çalışma alanı gibi, ........... açısından değer taşır
ve pratikte uygulanır.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
CEVAPLAR
1- Doğru
2- B
3- Yanlış
4- Yanlış
5- B
6-B
7-E
8-A
9-B
10-A

"kültür hakkında hipotezlerin denenmesi ve onaylanması"
"kültür hakkında öngörülerin bulunması"
"kesin ve radikal görüşlerle sosyolojik çıkarımlar yapılması"
"birbirinden bağımsız kıyaslamalar yapılması"
"kültürlererası farklılıkların göz ardı edilmesi"

7. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplum nedir?
2. 2. Sosyal yapıyı belirleyen en önemli özellikler nelerdir?
3. Kaç aile örgütü tipi vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Aile, monogami, poligini, egzogami, klan, toplum

Giriş
Bu hafta derste: Kültürel Antropoloji ile ilgili bir belgesel film izlenerek, İnsan ve
toplum konusu ele alınmaktadır.

İnsan ve Toplum: Bir Arada Yaşayan İnsanlar
Toplumsal yapı, aile, monogami, poligini, poliyandri, akrabalık terimleri, egzogami,
sim-pua, ön evlilikler, endogami, kastlar, soy, affinal evlilik, gelin ya da zürriyet bedeli,
boşanma, şecere, klan, fratri, totemizm, birleşik aileler. Nerede olursa olsunlar, dünyanın her
yerinde insanlar gruplar halinde yaşar. Bu gruplar, milyonların kaynaştığı Tokyo, Kalküta ve
Londra gibi şehirlerde çok büyük; İngiltere'nin dağ köylerinde, Borneo'nun Kelabitlerinde,
Polinezya'nın Tikopialarındaki gibi küçük; ya da Eskimo ve Chuckhilerin birbirlerinden uzak
yaşayan ailelerinde olduğu gibi, küçücük olabilirler. Fakat ister büyük, ister küçük olsun,
topluluklar daima şu Özelliği kanıtlar; insanlar yalnız değil, birlikte yaşar.
Böyle bir gruba toplum deriz ve insanın, evriminin îlk günün-den bu yana bu şekilde
yaşadığım tahmin edebiliriz. însan, tek başına yaşayan bir hayvan değildir. Fakat,
antropologların deyişiyle, toplum ruhu, sadece insanların sürü halinde yaşamasından ibaret
olmayıp, aslında bu grupların sosyal yapı olarak adlandırılan bir yapıya sahip olması
olgusudur. Bu kavram, insanların, belirli ve aralarındaki bağıntılar bir ölçüde tanınılanmış
aile, aşiret veya millet gibi ünitelere ayrılmış oldukları olgusunu ortaya koymaktadır. Bu
sosyal gruplaşmaların bazılarında üyelik arzuya bağlıdır, bazıları içinse seçme şansı yoktur;
bir însan, bir aile veya klanda doğmayı kendi arzusuyla belirleyemez, fakat eşini, tenis
kulübünü seçmekte veya Batı Afrika'daysa Nanamei Akpee "karşılıklı yardımlaşma"
cemiyetine üye olmak için müracaat etmekte hürdür. Genel olarak ileri uygarlık insanları,
sosyal yapının akrabalık, doğuştan belirli sosyal sınıf ve oturma yerleri temeline bağlı olarak
katı bir şekilde süregittiği ilkel kültür insanlarından daha fazla seçme şansına sahiptir. Fakat
seçme şansının az veya çok oluşunu anlamak için en iyi yol, toplum yapılarınıı birlikte işleyen
bir bütün olarak inceleyecektir; akrabalık ve evlilik, büyü, din ve tabular veya sınıflara ve
klanlara bölünmenin düzenin tümünü ayakta tutan ve aksatmadan yürüten bir sistemin
parçalan olduğu görülecektir. Bunların birlikte işleyişi öylesine parçalanmaz bir bütün
oluşturmuştur ki, çeşitli kısımlarının birbirlerinin yapısını belirledikleri söylene-bilir. Bu
bütünlenmenin bir başka sonucu da, hangi toplum söz konusu olursa olsun, bütünün kendini
oluşturan parçaların toplamından daha büyük oluşudur.
“Toplum" kelimesi sık sık iki ayrı anlamda kullanıldığı için bir anlaşmazlık söz
konusu olabilir. Bu terim, sosyolojik anlamda genel olarak en büyük sos¬yal grubu belirtmek
için kullanılır, bu durumda toplum, grup üyeliklerine dayanan, politik olarak örgütlenmiş en
geniş birliktir: Köy, klan, millet gibi. îkinci kullanılışı ise büyük grubun içindeki, üyeliği çoğu
zaman arzuya bağlı olan kulüp, loca, lonca, dostluk ve dayanışma dernekleri gibi birlikleri
tanımlar. Önemli olan, bu iki anlamdan hangisinin kullanılmış olduğuna dikkat etmektir.
Şimdi sosyal yapıyı belirleyen daha önemli birkaç Özelliği kısaca gözden geçirelim. '
Bütün sosyal grupların içinde en önemli alam birçok temel fonksiyona birden hizmet eden
ailedir. Bu fonksiyonlardan dördünü belirtelim: (1) Kendini meydana getiren kadın ve erkeğe
gereksedikleri farklı rolleri vermek, (2) Çocukların bakım ve yetiştirilmesini sağlamak, (3)
Bir kuşaktan diğerine kültürü aktarmada hareket noktası meydana getirmek, (4) Karı koca
arasındaki cinsel ilişkiyi toplum tarafından kabul edilir kılmak.

İki aile örgütü tipi vardır; konjugal (conjugal) evlilik bağına dayanan ve konsangin
(consanguin) kan bağına dayanan. Konjugal ailenin çekirdeğini, bir erkek, karısı (karı koca,
kuzen olabilir, fakat genel olarak aralarında kan bağı yoktur) ile birlikte çocukları ve onların
benzer ailelerle ilişki kurmasında yardımcı olan akrabalar meydana getirir. Bu türden bir
ailenin uyumlu bir ünite haline gelmesi uzun yıllar gerektiren bir iştir. Çekirdek daima küçük
kalır ve çocuklar olgunlaştıkça oynadıkları rolün önemi artar. Evlenip kendi ailelerini kurmak
için ayrıldıklarında ana-baba grubu zayıflar. Konju¬gal ailenin kan kocanın ölümüyle son
bulması nedeniyle onlara bağlı ihtiyar ve çocuklar, bakımsız kalabilir; toprak ve mülk başka
kontrol gruplarının eline geçebilir veya mirasçılar arasında bölünür. Eskimo, Busmen ve
İngiliz aileleri konjugal aile tipindedir.
Başka bir aile örgütü tipi ise, konsangin (kan bağına dayanan) ailelerde görülür. Bu
tipte çekirdek bir akrabalık grubudur, bağla-n da ister biyolojik, ister evlât edinme yolu ile
olsun, genealojik olarak bir şecere ağacında gösterilebilir. Böyle bir ailede, çocuklar büyüyüp
evlenme yaşma geldiklerinde, aileden kopup kendi başlarına bağımsız bir aile kuramaz,
eşlerini kalabalık konsangin aile-ye getirirler. Fertlerin birbirleriyle intibak etmesi için hiç
zaman kaybedilmez; kardeşler, yeğenler, hala, teyze, amca, dayılar ve torunların bütün
hayatları birlikte geçmiştir. Bu aileler, kuşaklar boyunca devam eder, genişleyerek küçük
konjugal aile çekirdeğinden çok daha büyük üniteler meydana getirebilirler. Ayrıca, yaşlı ve
gençleri desteklemek ve büyük ortaklığa ve dayanışmaya dayanan işlere girişmek için
ortamları çok daha uygundur. Arada bir aile çekirdeğini terkederek ayrılanlar olursa da, bu
ailenin iç yapısında büyük bir değişiklik ve aksaklık meydana getirmez. Böyle bir aile içinde
evlenenlere affinal akraba adı verilir.
Avrupa ve Kuzey Amerika toplumlarında evlenmemek oldukça yaygındır. Bu toplum
insanları, bekâr kalmakla Önemli bir güçlükle karşılaşmazlar. Bekâr kimse, yemek pişirmeyi
bilmiyorsa neskafe hazır besin maddeleri, kızarmış ekmek, marmelattan meydana gelen iyi bir
kahvaltı hazırlayabilir; Öğle yemeğini lokantada veya işyerinin kantininde yer; akşam
yemeğini de, ücret karşılığında işlerini gören bir kimseye hazırlatabilir. Evlenmemiş geçkin
kızlar da serbest meslek sahibi veya memur olarak çalışabilir. Bu bekâr kadınlar ev işleriyle
uğraşmaya zaman ayıramadıklarında da, aynı şekilde bir hizmetçi veya gündelikçi tutabilir
veya kiranın gündelik işlerini de kapsadığı bir pansiyonda oturabilirler.
Ne bekâr erkeğin ne de bekâr kadının ihtiyaçlarında eşsizliğin doğurduğu büyük bir
aksaklık görülmez. Oysaki evlenmemiş ilkel aşiret insanları için yaşama kavgası büsbütün
güçleşir. Bir Eskimo kadınının yaşamını sürdürebilmesi için, bazen günlerce sürecek geyik ve
ayıbalığı avına gidebilen bir kocaya ihtiyacı vardır. Bir Eskimo erkeğinin de iglonun işleriyle
uğraşacak, derileri hazırlayacak, elbise, koşum takımı, balina yağından yakıt, yiyecek
yapacak ve çocuklarla uğraşacak bir eşe sahip olması şarttır. Temel ekonomileri ihtiyaçtan
çok az fazlasını karşılamaya da¬yanan hemen bütün toplumlarda eşsiz yaşam tahammül
edilmez derecede güç, hatta imkânsızdır. Çoğu zaman erkek ve kadın arasındaki işbölümü o
kadar kesin ve Önemlidir ki, yaşamı sürdürebilmek için tek çare, bir erkekle bir kadının
birlikte yaşayıp birlikte çalışmasıdır. Hemen hemen bütün ülke ve aşiretlerde yetişkin erkek
sayısı kadınlarınkine eşit gibidir. Bunun sonucu olarak da evlîliğin en yaygın türü bir erkekle

bir kadın arasında olandır. Buna monogamİ denir. Çağdaş Batı uygarlığında bizim
gördüğümüz ve kanunen geçerli olan tek evlilik şekli budur. Bir evlilik yürürlükteyken ikinci
bir kadın veya erkekle evlenmek suçtur ve bigami olarak adlandırılır.
Monogami, her ne kadar Avrupalı ve Amerikalılar tarafından en iyi evlilik şekli olarak
kabul edilirse de, biricik evlilik şekli değildir. Dünyanın çeşitli yörelerindeki pek çok
toplumunda bir kimsenin aynı zamanda birkaç eşle evlenebileceği poligami uygulanmaktadır.
Bu evlilik türünün iki şekli vardır: Poligini ve poliyandri. Poligini, bir erkeğin bir kadından
fazlasıyla, poliyandri de bir kadının birden fazla erkekle evlenmesini belirtir.
Aşiretlerin hemen hepsi, ileri toplumlardan birçoğu, üyelerinin pek azının
gerçekleştirebilmesine rağmen, poliginiyi en iyi evlilik şekli olarak benimsemiştir. Örneğin,
İslam veya Müslüman ülkelerde bir erkeğin, dört taneye kadar kadınla evlenmesine izin
verilir. Fakat daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, pek çok toplum¬da (poligini kabul
edilse bile) kadın-erkek oranının hemen hemen eşit olması nedeniyle yürürlükte olan evlilik
şekli yine monogamidir. Bu şartlar altında bir erkek, ancak başka bir erkeğin bir eş bulma
şansım yok ederek ikinci bir kadınla evlenebilir.
Kadın sayısının erkeklerinkini aştığı birkaç istisna vardır. Es-kimolarda avcılık çok
tehlikeli bir iştir ve bu yüzden küçümsenemeyecek sayıda erkek ölür, böylece de kocasız
kadın sayısı artar. Bununla beraber erkeklerin ancak yirmide biri (bunlar olağanüstü
avcılardır) ikinci bir eş daha alabilir. Bir Polinezya adası olan Tikopia'da, erkeklerin bir kısmı
hayatlarını denizde kaybeder; bunun sonucu olarak ortaya çıkan kadın fazlası, birkaç şefin çok
karılı olmasını sağlar. Poligini, Nijeryali Yakolarda başka aşiretlerden genç kız satın alınması,
Tanzanyalı Rangilerde de genç erkek-lerin beyazlarla çalışmak için göç etmeleri sonucu
yaygındır.
Aslında poligini, sadece yetersiz kadın sayısının olmasıyla değil, aynı zamanda normal
bir erkeğin bir kadın ve bir aileden fazlasına bakmaya gücünün yetmemesiyle de
sınırlanmıştır. Ancak çok başarılı bir Eskimo avcısı iki kanlı bir evliliğin ihtiyaçlarını
karşılayabilir; erkeğin bu şekilde prestiji artar, fakat hayatın çekilmez hale gelmesi de
mümkündür. Dolayısıyla de yalnız besin toplayıcı ekonomiye dayanan toplumlarda, poligini
kabul edilse bile, çok az uygulanır. İleri besin üretici toplumlarda, örneğin Batı Afrikalı
Yorubalarda yüksek sınıf erkeklerinin birkaç, krallarınsa yüzlerce kansı olabilir, ama halk
kütleleri için eş sayısı yine birdir. Geline, bir başlık parasının verilmesi gereği de pek çok
toplumda poliginiyi kısıtlayan bir durumdur.
Yerel örgütlenme, konut şekilleri, esprit de corps, yerleşmiş davranış, birey ve toplum,
statü ve rol, yaş toplulukları, klüp ve birlik, rites de passage, esaret, tabakalaşmış toplumlar,
bölümlere ayrılmış toplumlar. Toplumun buraya kadar tartışmış olduğumuz yönleri, özellikle
aile, soy, klan gibi akrabalık gruplarındaki insanların birbirleriyle olanı ilişkilerine
değiniyordu. Oysaki sosyal yapının dışında, toplumla ilgili pek çok başka sosyal bağlar da
vardır.

İnsanların bölge duygusunun, serçe, çeşîtli kuş ve .memeli türlerininkiyle
karşılaştırıldığında ne Ölçüde gelişmiş olduğu bilinmemektedir. Şüphesiz ki pek çok aşiret,
klan ve aile bir toprak parçasına veya biç olmazsa onu ekip biçme hakkına sahip olmayı ister
ve ona yabancıların girmesine kıskanırcasına direnç gösterirler. ilkel grupların yerel
örgütlenme olarak adlandırılan arazi işgal şekli sosyal birliklerinin önemli bir yönüdür.
Yerel gruplar büyüklük bakımından çok farklıdırlar. Bunların en önemlilerinden biri
de, daha önce sözünü etmiş olduğumuz aşirettir. Aşiretler genel' olarak ortak bir dil veya
lehçe konuşan insan gruplarıdır; sınırları belirli bir bölgede yaşarlar ve oldukça homojen bir
kültürü paylaşırlar. Aşiretler ne egzogam, ne de akraba gruplarıdır. Amerika ve Avustralya'nın
aşiret kalıntılarında görüldüğü gibi, büyük gruplardan hayatta kalmış kişilerden meydana
gelmiş olabilirler veya sayılan dört milyon kişiyi bulan ve politik bir bütünlüğe sahip olsalar
bir ulus olarak adlandırılabilecek olan Nijerya Ibo'ları gibi büyük ünitelerdir.
Bu ölçüde büyük olan aşiretler daima küçük aşiret veya yerel gruplara bölünürler. Bu
tür grupların büyüklüğü kısmen uygulanan ekonomi tipine bağlıdır. Yalın besin toplayıcıları
ve göçebe çobanlar (nomadik pasto-ralist) daima küçük gruplardır. İleri bir tarım düzeyine
varanlar büyük ve yoğun nüfuslu cemaatler halinde yaşar. Coğrafî şartlar da Önemlidir. Yeni
Gine ve And Dağları çevresindekiler gibi; dağlık bölge insanlarının kaya çıkıntılarına tünemiş
ya da dar yarıklara sıkışmış küçücük köyleri vardır; Koşin veya Nijerya'daki gibi geniş
alanlarda yaşama, toprak ve iklim müsait olduğundan, nüfus yoğunlaşmasına imkân verir.
Köylerin kuruluş şekli, sosyal yapı şeklini yansıtır. Konut tipleri de toplumun
örgütlenişi, işleyişi ve akrabalık sistemiyle ilişkilidir. Çobanlıkla geçinen Navajo'ların
birbirinden uzakta ve kütükten yapılmış evleri onların gevşek sos¬yal Örgütünü yansıtır ve
bireysel tutumlarını geliştirir. Ova kızıl-derililerinin çadırları (tipis), onların hareketliliğini ve
kısmî göçebelik, kamp düzenleri de grubun yapısını yansıtır. Pueblbi Kızılderililerinin taştan
örülmüş büyük ortak evleri bunlardan son derece farklıdır. Yeni Meksiko'da, Pueblo
Bonito'daki bir evin beş yüz kadar odası vardı ve burası bin kadar insanı barındırabilirdi.
Bu evler, iyi bir konut, aynı zamanda da savunma kaleleriydiler, dış duvarları kapısız
ve penceresiz çıplak yüzeylerdi. Eve, bacaya asılan bir merdivenden girilir ve bütün pencere
ve kapılar ayinlerle, danslarla ve törenlerle bezenmiş renkli bir yaşamın sürdürüldüğü iç
avluya açılırdı. Bu insanlar, somut ve sembolik olarak tehlike dolu dış dünyaya sırtlarını
çevirmiş olarak yaşardı. Ailelerin yakın bir ilişki içinde yaşadığı sağlam, sıkı sıkıya bağlı,
güçlü bir bütün meydana getirirdi. Bu düzenin sosyal yapının işbirliği ve dayanışma yönünü
geliştirmiş olmakla beraber, alışkanlıklara, ağız kavgası ve büyü korkusuna da yol açmış
olduğu sanılmaktadır.
Topluma ilişkin en önemli olgu, insanların bir yerde beraber yaşamaları değil, fakat
birbirlerine karşı psikolojik tutum ve tepkiler geliştirmiş olmalarıdır. Yıllarca aynı aşiret veya
köyde bir¬likte çalışıp, eğlenip, dertleşip, kavga edip yaşamaları, birbirlerinin şahsiyetini belli
bir durumda tepkisinin ne olacağım tahmin edecek kadar tanımalarının sonucu, bir ilgi
beraberliğine varırlar ki buna esprit de corps' denir. Bu da insana güven veren bir şeydir.

Bitişik iglo, çadır veya kulübede yaşayan aileyi sevmeyebilirsiniz, fakat hiç olmazsa belirli
şartlar altında ne şekilde davranabilecekleri konusunda bir fikriniz vardır.
Bununla beraber, insanlar her ne kadar toplum tarafından yöneltilip şekillendiriliyorsa
da, kişisel özelliklerinden arındırılmazlar. Aslında toplumun insanları şekillendirdiği gibi,
insanlar da toplumu değiştirir ve şekillendirir, Batı Avrupa'da Knox ve Luther'in, Mısır'da
Akhenaten'in yaptığı gibi yeni bir din, Kemal Atatürk'ün Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu
gibi yeni bir politik ve sosyal düzen, hemşirelik alanında Florence Nightingale‘nin yaptığı
gibi yeni bir hizmet anlayış ve sistemi getirebilirler. Toplumların değişerek varlıklarını
sürdürme gücünü kazanmasında bireylerin bu gayretleri en az ortaklaşa uyum sağlama kadar
önemlidir. Değişmezlik süregittiğinde ise, değişen bir dünya içinde eski davranış kalıplan bir
yük durumunu alabilir.
Bir toplumun davranış kalıplan hemen her toplumda bireyler tarafından tartışmasız
kabul edilir. Bu, özellikle ilkel toplumlar için geçerlidir. Arapesh kadınlar başlarında
erkeklerin taşıdığından çok daha ağır yükler taşır ve bu olgu, kadın başlarının erkeklerinkinden daha sert ve güçlü olmasıyla açıklanır ki, şüphesiz bu doğru değildir. Dr. Johnson
zamanında, kadınların zihnî geriliği doktrinine erkekler kadar kadınlar da inanırdı. Günümüz
İngiltere’sinde sınıf farkları, tilki avı, kapitalizm, hapis cezası ve mini etekler pek çok kimse
tarafından tartışmasız kabul edilir, fakat bu toplumun bütün üyelerince kabul edildiklerini asla
belirtmez; yüz yıl kadar sonra (mini etek için daha da az) bunların hepsi de soluk birer anı
olmaktan Öteye gidemeyecektir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Poligami tek eşliliktir.
Doğru
Yanlış
2. Bununla beraber, insanlar her ne kadar toplum
şekillendiriliyorsa da, kişisel özelliklerinden arındırılmazlar.

tarafından

yöneltilip

Doğru
Yanlış
3. Arada bir aile çekirdeğini terkederek ayrılanlar olursa da, bu ailenin iç yapısında
büyük bir değişiklik ve aksaklık meydana getirmez. Böyle bir aile içinde evlenenlere
…………… akraba adı verilir.
4 Poliyandri, bir erkeğin bir kadından fazlasıyla, polligini de bir kadının birden fazla
erkekle evlenmesini belirtir.
Doğru
Yanlış
5. İki aile örgütü tipi vardır; konjugal (conjugal) evlilik bağına dayanan ve konsangin
(consanguin) kan bağına dayanan.
Doğru
Yanlış

6. Monogami nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çok eşlilik
Fiziki antropolojik evlilik tanımlaması
Tekillik
Tek eşlilik
Aşiret evliliği

7. Poligini nedir?
a) Tek eşlilik
b) Aşiret evliliği
c) Tekillik

d) Çok eşlilik
e) Fiziki antropoloji tanımlaması
8. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş toplumlarda poliginiyi etkisiz kılan
faktörlerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)

Savaşlar
Güç dengesi
Avcılık
Tarım
Başlık parası

9. Poliyandri nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Fiziki antropolojinin çoklu disiplinleri.
Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi.
Bir kadının birden fazla erkekle evlenmesi.
Aşiret evliliği.
Tek eşlilik.

10 Aşağıdakilerden hangisi kan bağına dayanan aile örgütü tipidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Konjugal
Konsangin
Monogamil
Poligini
Poliyandri

CEVAPLAR
1- Yanlış
2- Doğru
3- Affinal akraba
4-Yanlış
5- Doğru
6- D
7- D
8- E

9- C
10- B

8. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.
8.2.
8.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür nedir?
2. Kültür nasıl incelenir?
3. Kültü niçin vardır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Kültür, örgütlenme, kültive etme, evrensel, enkültürasyon, koşullanma

Giriş
Bu hafta derste; Kültür kavramı, tanımı, işlevi, önemi üzerinde durularak kültür nasıl
incelenir, kültür niçin vardır? sorularına cevap verilmektedir.

Antropolojide Kültür Kavramı Ve Kültür Sözcüğünün Kullanılışı:
Antropolojinin temel konularından biri olan “kültür”dür. Darwin, evrim kuramıyla
insanın, evrenin bir parçası olduğunu ortaya koymuştu. İnsanoğlu, mademki evrenin bir
parçası ve canlılar dünyasının bir üyesiydi o halde tıpkı diğer yaratıklar gibi incelenmeliydi.
İnsan, biyolojik evrim yoluyla hayvanlar aleminden türemişti. Hatta vücut yapılarında ve
fizyolojik tepkilerinde onlarla benzerlikleri de vardı. Ancak, bütün bu ortak noktalara karşın
insan gene de hayvanlardan farklı idi. Neydi hayvanları insanlardan ayıran şey? Eski
devirlerde din adamları bu farkı insanın “ruh”u olmasında buluyorlardı. Ama bu ruh sorunu
da bilimin sınırının dışında kalıyordu. 19. yüzyılda, insanı hayvandan ayıran şeyin “ruh”
olduğunu söyleyerek işin içinden çıkılamazdı. Üstelik insanoğlunun hayvanlar aleminin bir
üyesi de olduğu gerçekti. Ancak, “insanla hayvan arasında fark yoktur” denilemiyordu. Açık
olan bir vardı ve bu görmezlikten gelinemezdi. İşte bu sıralarda insanla hayvanı ayıran şeyin
“kültür” olduğu söylenmeye başlandı. O halde kültür neydi, “ruh” gibi bir şey miydi? Bu
noktada ise bir tehlike belirdi. Hayvanlar alemi içinde yerli yerine konmuş olan insan bu sefer
de “kültür” denilen şeyle bu alemden alınmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İşte bu devrede
Malinowski, insanoğlunun dünyanın neresinde olursa olsun, belirli biyolojik ve psikolojik
gereksinimleri olduğunu ve bütün kültür kurumlarının bu ihtiyaçları karşılamak işlevi
olduğunu savundu. Malinowski’ye göre kültür insanda ve hayvanda var olan temel
gereksinimlere yanıt verebilmek üzere gelişmişti. Şöyle ki:
TEMEL GEREKSİNİMLER

KÜLTÜREL YANITLAR

1. Metabolisma (gıda)

Gıda maddelerini temin (tarım)

2. Üreme (neslin bekası)

Evlilik, akrabalık sistemi

3. Bedenin dinlenme ihtiyacı

Barınacak yer (ev)

4. Emniyet

Savunma yöntemleri

5. Hareket

Çeşitli etkinlikler

6. Büyüme

Eğitim

7. Sağlık

Hijyen (sağlık bilgisi)

Böylece temel biyolojik gereksinimler kültürün doğumuna neden olmaktaydılar.
İnsanın kültürel etkinliklerinin temelinde bulunan temel gereksinimler önce kültürü
doğurmuş, sonra da bu kültürel etkinliklerden yeni birtakım gereksinimler doğmuştu. Başka
bir deyişle kültür, insana yeni yeni gereksinimler doğuracaktı.
Buradan hareketle Malinowski bir tablo daha yaptı:
ZORUNLULUKLAR

YANITLAR

1. Tüketim maddeleri üretilmeli ve bu devamlı olmalıdır.

1. Ekonomi

2. İnsan davranışları birtakım kurallara göre birbirine uyum

2. Toplumsal kontrol

sağlamalı ve kurallar kodifiye edilmelidir, düzenlenmeli ve
yaptırım güçleri olmalıdır.
3. İnsanın toplumunda mevcut olan ve insan tarafından
yapılan her şey gelecek nesillere aktarılmalıdır.

3. Eğitim kurumları

4. Her kurum içindeki otorite sınırları belirlenmeli ve kuvvet
sağlamalı ve düzenin yürütülmesi için yürütücüler
saptanmalıdır.

4. Siyasal örgütlenme

Şimdi bu iki tabloyu da dikkatle inceleyelim: önemli bir eksiklik derhal göze
çarpacaktır. İnsan kültürü yalnız bu yukarıdakilerden ibaret değildir. Tabloda, kültürün estetik
kısımlarıyla ilgili hiçbir şey olmadığı inanca ve dine ait de hiçbir şey yoktur. Üstelik ilk
listenin de pek doğru olduğu söylenemez. Şöyle ki hayvanın da gıdaya gereksinimi vardır ama
çiftçilik yaptığı hiç görülmemiştir. Belki insan ile hayvan arasında fizyolojik gereksinim
bakımından fark yoktur. Ancak aynı fizyolojik gereksinimlere insanla hayvanın değişik
yanıtlar verdiği de bir gerçektir.

Bir başka antropolog G.P. Murdock’a göre “Herhangi bir toplumda insan
etkinliklerinin ancak pek küçük bir oranı doğrudan doğruya temel gereksinmeler dürtüsü ile
yapılır. Örneğin bazı gıda maddelerine duyulan iştah öğrenilen bir şeydir. Açlığın yarattığı
tepkiyi iştah, belirli gıda maddelerine doğru yöneltir. Buna paralel olarak bazı gıda
maddeleriyle ilgili yasaklar, tabular açlık dürtüsünün karşısında dururlar. O halde sırf
biyolojik gereksinimler dürtüsü ile meydana gelen kültür pek de kabul edilir bir şey değildir.
Buna paralel olarak kültürün bütünüyle içgüdüye dayandığı da savunulamaz. Hatta birçok
toplumsal kurumlara ve kültür kompleksleri çeşitli temel içgüdüleri doyurduğu gibi öğrenme
yoluyla insanın sonradan edindiği dürtülere de yanıt verir. Örneğin evliliğin kişiye yüksek bir
toplumsal statü sağladığı toplumlarda bu kurum aynı zamanda cinsel arzuyu da doyurur.

Kültürün kökeni ister biyolojik gereksinimler olsun ister öğrenme yoluyla ortaya çıkan
gereksinimler olsun şimdilik bizim konumuz bu olmayacaktır. Anlamaya ve açıklamaya
çalışacağımız konu kültürün yapısıdır.

19. yüzyıl antropologları insanın adetlerini ve örflerini genel olarak ifade edecek bir
kelime olarak “kültür” kelimesini kullandılar. Kültür kelimesi Latince bir fiil olan “colere”
kökünden türetilmişti. Colere, kültive etmek, öğretmek anlamında olup isim olarak “cultus”
yani eğitim, öğretim anlamındaydı. Böylece colere-cultus kelimelerinden ortaya çıkan kültür

– cultur – geniş anlamı ile “öğretilen – öğrenilen” davranışlardır. Başka bir deyişle kuşaktan
kuşağa geçirilen, yığılmış deneyimler ve insanın öğrendiği, yarattığı ve yaptığı her şeydir.

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere antropolojide “kültür” teknik bir kelime
olup geniş bir alanı kaplamaktadır. Örneğin Karacaoğlan’ın bir türküsü, Dede Efendi’nin bir
şarkısı, yemek pişirilen bir kap, bakır bir bakraç ya da seramik bir çanak, Newton’un
yerçekimi kanunu ya da Einstein’in izafiyet teorisi, insanoğlunun yarattığı kültür parçalarıdır.

Kültürün tanımı ise pek çoktur. Nitekim 1952 yılında kültür tanımlarını toplayan bir
antropolog bunların 160’ını saptamış, daha sonra tanımların sayısı 300’e ulaşmıştır. Kültür
kavramını anlamamızda yardımcı olacak olan bu tanımların birkaçını örnek olarak vermekte
yarar vardır. Antropolojiyi sistemli bir disiplin haline getirdiği kabul edilen Edward Tylor’e
göre, “kültür, bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, örfü ve bir toplumun üyesi olarak insanın
elde ettiği adetleri ve yetenekleri kapsayan karmaşık bir bütündür.” 1871’de Tylor tarafından
yapılmış olan bu tanım bugün dahi pek çok antropolog tarafından benimsenmiştir.

Amerikalı bir antropolog olan Linton ise kültürü şöyle tanımlamıştır. “Kültür, belirli
bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onlar tarafından kendilerinden sonra gelenlere
aktarılan bilginin, davranışların, adet haline gelmiş hareket modellerinin tamamıdır.” Bir
başka antropologa göre, “Kültür, insanoğlunun yarattığı ve yaptığı her şeydir.”

Bütün bu tanımlardan çıkarılan kültürün insanoğlu tarafından üretilen her şeyi
kapsadığıdır. Bu anlamda kültür, günlük dilde kullanılan ve belirli konularda “eğitilmiş kişi”
deyiminden çok farklıdır. Karmaşık bir yapıya sahip olduğu çeşitli tanımlarından da anlaşılan
kültürün yapısını açıklayabilmek üzere şu özellikleri göz önünde tutulmalıdır:

1.
Kültür, insanlık dünyasında evrenseldir. Fakat kültürün yerel ya da bölgesel
belirtisi kendine has olup benzersizdir, tektir.

2.

Kültür, kararlı ve durağandır fakat aynı zamanda dinamiktir ve değişir.

3.
Kültür, büyük oranda hayatımızı ve yaşama tarzımızı belirler. Ancak biz ender
olarak bu özelliği bilinçli bir şekilde algılarız.

Yukarıdaki açıklamalardan birbirine zıt özellikler bir araya getirilmiş gibi
gözükmektedir. Oysa bunlar birbirleriyle uzlaştırılabilir niteliktedir.

Birinci açıklamada kültürün evrensel olduğu, ancak belli bir kültürün bir diğerinden
farklı olup her kültürün benzersiz olduğu varsayılır.

Bilindiği gibi insan, kültürü olan hayvandır ve bütün insan toplumlarının bir kültürü
vardır. İşte bu yönüyle kültür evrenseldir. Tüm insan toplumlarında bir tip teknoloji vardır.
Teknoloji insanoğluna doğa ile savaşma olanağını sağlar. Böylece insanlar yaşamlarını devam
ettirebilme gücüne sahip olurlar. Yine bütün insan toplumlarında bir çeşit aile ve bir akrabalık
sistemi vardır. Yine bütün insan toplumlarında bir çeşit siyasal denetim düzeni vardır. Yani
insan toplumu bir salt anarşi içinde değildir.

Nihayet bütün insanlarda, bir yaşam felsefesi, bir çeşit din, sanat ve lisan vardır. Bütün
insanlarda ortak olan bu özellikler çeşitli insan toplumlarında sonsuz bir değişiklik gösterirler.
Hiçbir toplumun ekonomik, siyasal ve aile sistemleri tamı tamına birbirinin eşi değildir. Bir
toplumun herhangi bir kurumu bir başka toplumun eş kurumundan çok farklıdır. Hatta bir
topluma ait örf ve adetler değişik değişik bölgelerde dahi birbirlerinden farklıdır. İstanbul’da
kız evlendirme usulü ile Kastamonu’da kız evlendirme adetleri birbirinin eşi değildir. Bu
ayrılıkların nedenleri ise zaman mekan, bu grubun yaşam deneyimleri ve daha birçok
etmenler nedeniyle olabilir. İşte böylece, kültür bütün insanlık için evrensel olmakla beraber
her kültür benzersizdir.

Şimdi de yukarıda söylediğimiz ikinci noktayı açıklayalım: Dedik ki kültür durağandır
ve aynı zamanda devamlı değişir. Bu açıklamada bir çelişki varmış gibi gözükmektedir.

Önce kültürdeki değişme konusunu ele alalım. Elimizdeki sayısız kanıtlar hiç
kuşkusuz kültürün değiştiğine işaret etmektedir. Böylece her kültürde mutlak değişme vardır
ve değişmeyen kültürler ancak ölü kültürlerdir. Değişme bazen bir kültürün görünüş
ayrıntılarında olabilir. Örneğin, kültürümüzde eski evlenmelerde görücü olarak kız evine
yalnız erkek ailesinin mensupları giderdi, bugün bu adetin korunduğu durumda, müstakbel
damat da gidebilmektedir. Bir kültürde değişmelere karşılık o kültürde yine de devam
edegelen ve direnen kültür elemanları vardır. Örneğin ahlak normları, aile yapısı, akrabalık
sistemleri değişmelere dayanan unsurlardır ve bir kuşaktan öteki kuşağa aktarılırlar. Hatta en
radikal değişme ve yeniliklere rağmen, değişen kültür elemanlarının yanında değişmeyen ve
olduğu gibi, diğer kuşaklara aktarılan sayısız kültür unsurları vardır. Nitekim, Fransız
devrimini inceleyen tarihçiler, devrimin Fransa’ya getirdiği bütün değişikliklere rağmen 1720
Fransız kültürü ile 1780 hatta, 1520 Fransız kültürü arasında büyük farklardan çok büyük
benzerliklerin olduğunuz yazarlar. Kültürdeki bu devamlılık ve aynılık değişmelerin sınırlı
oluşu, insanın hayal etme gücünün kısırlılığına ve icat yeteneğinin hudutlu oluşuna
verilmemelidir, der bir Amerikalı antropolog. Krober’e göre, kültürün durağan ve etkin oluşu
belki de insanın doğasındaki durağanlıktan gelmektedir; çünkü insanların büyük bir kısmı
toplumsal kararlılık ve güvenlik ararlar ve isterler. Bu nedenle devamlı ve köklü değişmeler

gösteren, dinini, siyasal örgütünü, ahlak kurallarını, mülkiyet tipini, gıda şeklini kolaylıkla ve
devamlı değiştiren bir toplum, bireylerin büyük bir kısmı için cazip değildir ve bu tür
değişmelere direnç gösterirler ve kuşkusuz kolaylıkla değişebilen kültür, kararlı ve devamlı
bir kültürle ilişki kurduğunda ve rekabete giriştiğinde uzun süre devam etmeyecektir.

Şu halde denilebilir ki, kültür hem değişmez hem dinamiktir. Genel olarak çeşitli
kültürlerle temas halinde olan kültürler değişmelere oldukça açık olan kültürlerdir.

Kültüre ait yukarıda söylediğimiz üçüncü paradoks, içinde yaşadığımız kültürün,
yaşamımızı ve yaşama biçimini, duygu ve düşüncelerimizi belirlemesine karşılık bunu fark
etmeyişimizdir. Şimdi bu paradoksu halletmeye çalışalım.

Her insan grubunun kendine has düşünüş, duyuş ve davranış modeli vardır ve
toplumun azası olan bireyler, doğdukları andan itibaren, o topluma has davranış modelini
öğrenmeye başlar ve bu öğrenme sınırlı değildir. Bu bireyin üyesi olduğu toplum içinde
hamur olmasına ve içinde yaşadığı kültürün adeta uzmanı olması sürecine “enculturation”
diyoruz. Bu süreç bireylerin bilinçaltı o kültürele koşullanmasıdır. İlk önceleri bireyler o
topluma has yeme, uyuma, konuşma, temizlik adetlerine koşullanırlar. Bu temel
koşullanmalar bireyin kişiliğinin gelişmesine ve kişisel adet ve modellerinin şekil almasında
etkilidir. “Enculturasyon” bireyin bütün çocukluk ve gençlik yaşamında hatta bütün hayat
boyunca devam eder. Olgunluğa erişmiş olan bir birey içinde yaşadığı kültür tarafından
öylesine koşullanmıştır ki, kendi grubu tarafından kabul edilmiş olan davranış sınırları içinde
kolaylıkla hareket etme yeteneğini kazanır.

Kültürel koşullanma, insanın doğumundan itibaren başladığı için bireyler bunu bilinçle
algılamazlar.

Kültürün bu temel özelliklerini belirttikten sonra size kültürün bir antropolog
tarafından nasıl anlaşıldığının bir örneğini vereyim. Çeşitli grupların yeni doğmuş üyeleri aynı
hareketi sonsuz bir şekilde değişik yolda yaparlar. Denilebilir ki hiçbir davranış çeşitli
toplumlarda aynı şekilde yapılmaz hatta aksırma, yürüme, uyuma gibi biyolojik olan
hareketlerde bile bireyler birbirinin eşi hareket etmezler. Bütün bu farklılığa karşılık belirli bir
toplumun üyeleri, aşağı yukarı aynı düşünceye, aynı duyguya sahip oldukları gibi
davranışlarında da büyük bir benzerlik vardır. O halde denilebilir ki sonsuz şekilde değişik
hareket etme yeteneğinde olan bireyler belirli grup içinde aynı şekilde hareket ediyorlarsa bu
aynılığı doğuran bir etmenin olması gereklidir ki işte bu etmen eğitimdir. Üstelik aynı grubun
üyeleri belirli ve eş biçimde hareket ediyorlarsa bu grubun davranışlarına ait bir genelleme de
yapılabilir. Bu belirli grubun üyeleri, öğrenmiş oldukları belirli davranışları kendilerinden
sonra gelenlere de aktarırlar. Önce yemek yeme biyolojik bir harekettir. Bu hareket çeşitli
toplumlarda değişik şekilde olsa bile her toplumda vardır. Buradaki görüş açımız biyolojiktir.

Şimdi aynı tabloya başka açıdan bakalım. Yemek yiyen erkek, bir erkek çocuğu da
beslemektedir. Bir kadına – karısına – odun getirmesini söyler. Burada ilgilendiğimiz nokta
erke – çocuk; erkek – kadın ilişkisidir, yani bireylerarası karşılıklı ilişkidir. Başka bir deyişle
görüş açımız toplumsaldır.

Bu noktaya geldikten sonra, “kültür” kavramını toplumsal bilimler dilinde çoğu kez
birbiriyle karıştırılan bir diğer kavramdan, “toplum”dan ayırmak gerekir.

Toplum aralarında toplumsal ilişki bulunan bireylerden oluşan örgütlenmiş bir gruptur.
Kültür bu grup içindeki bireylerin yaşama ve hareket tarzıdır. Toplum bireylerden oluşmuştur
ve bu bireylerin davranış biçimleri ise kültürdür. Bütün toplumların bir kültürü vardır ve
kültürü olan toplum ancak insan toplumudur.

Kültür Nedir?
Kültür, insan davranışının yansımalarının arkasında yatan dünyanın soyut değerleri,
inançları ve algılarından ibarettir. Bunlar toplum üyeleri tarafından paylaşılan ve toplumda
kabul edilen davranışlar üretirler. Kültür, biyolojik kalıtımdan çok dil aracılığıyla öğrenilir ve
bu kültürün parçaları tamamlanmış bütünler olarak işlev görür.

Kültür kavramı, antropologlar tarafından ilk defa, 19. yüzyılın sonlarında geliştirildi.
İlk açık ve kapsamlı tanımlama İngiliz antropolog Sir Edward Burnett Tylor’a aittir. Tylor,
1871’deki yazılarında kültürü; bilgi, inanç, sanat, hukuk, ahlak, adet, gelenek ve toplumun bir
üyesi olarak kişinin yaşayarak kazandığı huylar ve kabiliyetler bütünü olarak tanımlar.
Tylor’un döneminden itibaren kültür tanımları hızla çoğalmış ve çeşitlenmiştir. 1950’lerde
A.L. Kroeber ve Clyde Kluckhohn birlikte bir literatür taraması yaptılar ve yüze yakın kültür
tanımı topladılar. Yakın dönemde yapılan tanımlar, gerçek davranışla bu davranışın ardında
yatan soyut değerler, inançlar ve algılar dünyasını birbirinden ayırma eğilimindedir. Başka bir
şekilde ifade etmek gerekirse, kültür gözlenebilir bir davranış değildir, ancak insanların
deneyimlerini yorumlama ve davranışlarını genellemede kullandıkları ve davranışlarına
yansıttıkları değerler ve inançlardır. Kültürün kabul edilebilir en modern tanımlaması
şöyledir: Toplum üyeleri tarafından hayata geçirildiğinde toplum üyelerinin uygun ve kabul
edilebilir gördüğü aralığa uygun düşen davranışlar üreten kurallar ve standartlar kümesidir.

Kültür Nasıl İncelenir?
Antropologlar, çocuklar gibi kültürü tecrübe ederek ve kurallarını yaşayanlarla
konuşarak öğrenirler. Antropologlar öğrenmek için çocuklardan daha az bir vakte sahip
olsalar da öğrenme metotlarını daha sistematik olarak kullanabilirler. Antropologlar dikkatli
gözlemler yaparak ve kültürlerinin farklı boyutlarını bilen kişilerle görüşerek belirli bir
toplumda insanların nasıl davrandıklarını açıklamak için bir takım kurallar ortaya koyar.

Kültür Niçin Vardır?
İnsanlar karşılaştıkları problemleri çözmek için kültürlerini korurlar. Bir kültür hayta
kalabilmek için kurallarını uygulayanların ana ihtiyaçlarını tatmin etmeli, kendi devamlılığını
sağlamalı ve toplum üyelerinin düzenli varlığını temin etmelidir. Böylece bir kültür,
bireylerin kişisel çıkarları ve bütünsel olarak toplumun ihtiyaçları arasında bir denge
kurmalıdır. Sonuçta bir kültür, yeni koşullara ya da var olan koşulların değişik algılamalarına
uyum sağlamak için bir değişme kapasitesine sahip olmalıdır.

Antropoglar, her biri kendine özgü siyasi, ekonomik, dini sistemler olan insan
toplumlarının sonsuz çeşitliliği üzerinde çalışmak zorundadır. Ancak farklılıklara rağmen tüm
toplumlarda ortak olan bir özellik vardır: Her toplum geçim ve refahını temin etme konusunda
işbirliği içerisinde olan insanlar topluluğudur. Bu amaca ulaşmak için her birey toplum içinde
daha önceden kestirilebilecek davranış modelleri geliştirmek zorundadır. Aksi taktirde birey,
herhangi bir durumda diğerlerinin nasıl davranacağını bilemezse grup hayatı ve işbirliği
ortamı oluşturmak söz konusu olamaz. İşte kültür, insan hayatında davranışa sınırlar koyar ve
hayatı önceden kestirilebilir bir yola oturtur.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Kültür kavramının ilk açık ve kapsamlı tanımı ………………………….. tarafından
yapılmıştır.

2. Kültür gözlenebilir bir davranıştır. Doğru mu yanlış mı?

3. Toplum üyeleri tarafından hayata geçirildiğinde toplum üyelerinin uygun ve kabul
edilebilir gördüğü aralığa uygun düşen davranışlar üreten kurallar ve standartlar kümesine
……………………………………………. denir.

4- Kültür, bireylerin kişisel………………………….. ve bütünsel olarak toplumun
…………………………… arasında bir denge kurmalıdır.

5. Kültürler değişim kapasitesine sahip değillerdir. Doğru mu yanlış mı?

6. Bir topluma ait örf ve adetler değişik değişik bölgelerde dahi birbirlerinden
farklıdır. İstanbul’da kız evlendirme usulü ile Kastamonu’da kız evlendirme usülü .............
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

"benzerlikler gösterir"
"kesin benzerlikler gösterir"
"yabancı ülkelerle benzerlikler gösterir"
"birbirlerine tamamen benzemeyebilir"
"antropolojinin gösterdiği ölçüde eş değerdir"

7. Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür sadece fiziki antropoloji ile incelenebilir.
Sosyal antropoloji kültürü açıklamada yetersizdir.
Kültür evrenseldir.
Kültür yereldir.
Kültür kapalıdır.

8. Krober’e göre, kültürün durağan ve etkin oluşu belki de insanın doğasındaki
durağanlıktan gelmektedir;............... .
Yukarıdaki Krober'in sözünün sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) "çünkü insanların büyük bir kısmı toplumsal kararlılık ve güvenlik ararlar;
isterler"
b) "toplumsal kararlılık önemli değildir"
c) "güvenlik en az önceliği olandır"
d) "birey daha önemlidir"
e) "toplum bireyden sonra gelir"
9. Kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kültür, insanlık dünyasında evrenseldir. Fakat kültürün yerel ya da bölgesel
belirtisi kendine has olup benzersizdir, tektir.
b) Kültür, kararlı ve durağandır fakat aynı zamanda dinamiktir ve değişir.
c) Kültür, büyük oranda hayatımızı ve yaşama tarzımızı belirler. Ancak biz ender
olarak bu özelliği bilinçli bir şekilde algılarız.
d) Kültür, evrenseldir.
e) Kültür, yerel olup; yalnızca fiziki antropolojinin gereklilikleriyle ölçülebilir.
10. Antropoglar, ............... çalışmak zorundadır.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) "her biri kendine özgü siyasi, ekonomik, dini sistemler olan insan
toplumlarının sonsuz çeşitliliği üzerinde"
b) "birbirinin aynı niteliğe sahip detaylara bakarak"
c) "sadece belirli tipteki sistemleri inceleyerek"
d) "sadece kültürel kimlikleri inceleyerek"
e) "fiziki ve kültürel açıdan belirli bir coğrafyanın aynı özelliklerini bulmaya"

CEVAPLAR
1- İngiliz antropolog Sir Edward Burnett Tylor

2- Yanlış
3- Kültür
4- Çıkarları, ihtiyaçları
5- Yanlış
6- D
7- C
8- A
9- E
10- A

9. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Giriş
Bu hafta derste, kültür konusunun işlenmesine devam edilerek, kültürün yapısal
özellikleri konusu üzerinde durulmaktadır.

Kültürün Yapısal Özellikleri
Antropologlar birbirinden farklı kültürlerin mukayeseli çalışmaları yoluyla tüm
kültürlerin paylaştıkları ana özelliklere ulaşabilmişlerdir. Bu özelliklerin dikkatle incelenmesi
kültürün işlevi ve önemini anlamamıza yardımcı olur.

Kültür Paylaşılır
Kültür, paylaşılan idealler, değerler ve davranış standartlarıdır; 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. Farklı kültürlere ait insan grupları, örneğin terk edilmiş bir adada zaman
içerisinde yalnız bırakılmış bir grup insan, kendine özgü bir toplum oluşturabilir. Hayatta
kalmak gibi ortak bir çıkar etrafında toplanabilir ve birlikte çalışmak ve yaşamak için
teknikler geliştirebilirler. Tüm bunlara rağmen, bu grubun her bir üyesi kendi kimliğini ve
kültürel geçmişini koruyabilir ve hiçbir kavga ya da tartışma yaşanmamasına rağmen üyelerin
birer birer adadan kurtulmalarıyla grup dağılabilir. Grup zaman içinde oluşmuş bir kitle de
olabilir ve bu durumda kültürel bir varlıktan söz etmek mümkün değildir. Toplum, ortak bir
kültürü paylaşan, hayatta kalmak için birbirine bağlı, belirli bir bölgede yaşayan insan grubu
olarak tanımlanır. İnsanların birbirlerine bağımlılık şekli ekonomik sistemlerinde ve aile
ilişkilerinde görülebilir; bunun ötesinde toplumun üyeleri, birlikte bir grup kimliği duygusunu
oluştururlar. Toplumu bir arada tutan ilişkiler bütünü sosyal yapı olarak tanımlanır.
Kültür ve toplum birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır ve antropologlar her ikisiyle
de ilgilenir. Daha açık bir ifadeyle, bireysiz bir toplum olamayacağı gibi kültürsüz bir toplum
da düşünülemez. Aksine bir kültürü dışarı yansıtmayan hiçbir insan toplumu bilinmemektedir.
Bununla birlikte, diğer canlı türleri de sosyal varlığa öncülük edebilirler. Örneğin, karıncalar
ve arılar, açıkça bir sosyal örgütlenme düzeyi gösterir bir tarzda içgüdüsel olarak işbirliği
gerçekleştirirler. Ne var ki bu içgüdüsel davranış bir kültür örneği olarak gösterilemez.
Bundan dolayı toplumsuz kültür olamayacağı halde kültürsüz toplum pekala olabilir. İnsanın
dışındaki diğer canlıların kültür oluşturma yetilerinin olup olmadığı konusuna kısaca
değinilecektir.
Kültürün toplumun tüm üyeleri tarafından paylaşılmasına rağmen kişilerin tek
biçimlilik arz etmedikleri dikkat edilmesi gereken bir gerçektir. Herhangi bir insan
toplumunda erkek ve kadının rolleri arasında farklılıklar vardır. Bu fark kadının doğurma gibi
ayırt edici biyolojik bir niteliğinin yanı sıra erkek ve kadın anatomisindeki belirgin ayrılığa
dayanır. Bu bağlamda her kültürün yaptığı, bu farklılıkları açıklayarak onlara anlam vermek,
bunlara karşı ne yapılacağını belirlemek ve farklılıkların ortaya çıkardığı bu iki insan türünün
birbirleriyle ve dış dünyayla nasıl bir ilişki geliştirmesi gerektiğini belirlemektir. Her kültür
bunu kendine özgü yöntemlerle yaptığından dolayı toplumdan topluma muazzam
farklılaşmalar oluşmaktadır. Antropologlar, bir kültürde cinsler arasındaki biyolojik farklara
dayalı olguları ve ayrıntıları belirtilmek üzere “gender” (sosyolojik cins) kavramını kullanır.

Cinsiyet anlamında kullanılan “sex” ve “gender” kavramları arasındaki fark önemlidir.
Öncelikle sex biyolojik, gender ise kültürel farkı ön plana çıkarır. Gender farklılığı, insan
kültürünün yaklaşık yaşı olan 2,5 milyon yıl kadar eskidir ve ilk insanların biyolojik olarak
erkekve dişi şeklinde ayrılmasına dayanır. Hatta eski dönemlerde erkeğin kadının hacminin
iki katına sahip olduğu ama insan evrim geçirdikçe zaman içerisinde bu farkın ortadan
kalktığına inanılır. Ne var k biyolojik anlamda farklılık ortadan kalktıkça kültürel anlamdaki
farklılıklar gün geçtikçe artmış ve bu farklılığın oranı toplumdan topluma değişim
göstermiştir. Çelişki oluşturacak bir konu da 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında
yaşayan atalarımızın yaptığı ayrımla, avcı toplayıcılık dönemindeki eski atalarımızın yaptığı
ayrım arasında uçurumların olmasıdır. Bir başka değişle, bugünkü toplumumuzda kadın ve
erkek davranışı arasındaki farkların, pek çokları tarafından biyolojik temele dayalı olduğu
düşüncesine bağlı kalınmasına rağmen, tamamen biyolojik kökenli olmadığı ortadadır. Bu
durum yakın tarihimizde çok detaylı olarak irdelenmiştir.
Cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan kültürel farkın yanı sıra yaş da önemli bir farklılık
ve değişim birimidir. Herhangi bir toplumda çocukların yetişkinler gibi davranmaları
beklenemez. Bu yargının tam tersi de doğrudur. Yaş ve cinsiyet farklılıklarının yanı sıra
toplumların alt grupları arasında da bir farklılaşma söz konusu olabilir. Bu alt gruplar;
karmaşık bir iş bölümünün olduğu toplumlarda mesleki gruplar, tabakalı bir toplumda
toplumsal sınıflar ya da başka bir toplumda etnik gruplar olabilir. Bir toplumda bu tür gruplar
var olduğunda her bir alt grup kendi ayırt edici davranış standartlarıyla fonksiyonel bir
mekanizma oluşturuyorsa, bu durumda alt-kültürel farklılaşmadan (sub-culturel variation) söz
edebiliriz. Alt kültürlerin hoş görülme düzeyleri toplumdan topluma farklılık gösterir.
Çeşitli toplumların kültürleri hakkında örnekler:
ÖRNEK 1: 1983’te ABD Salt Lake City Polis olayı, farklı kültürlerarası bir yanlış
anlamaya örnektir.
Adam, üzerinde satılık ilanı bulunan Shetland midilliyi göstererek onu satın almak
istediğini söyledi. Sahibi, hayvanı ne yapacağını sordu. “Oğlumun doğum günü için” diye
cevapladı adam, pazarlık yapıldı ve alışveriş sona erdi.
Bunun üzerine alıcı, midilliyi sopayla vurarak öldürdü ve ölüsünü bütün olarak
arabasına yerleştirip hızla oradan uzaklaştı. Dehşete kapılan satıcı polis çağırdı ve alıcının
arabasını takip etti. Alıcının evinde gerçekten yeni başlayan bir doğum günü partisi vardı.
Zavallı midilli sıkıca bağlanmış büyük bir ocakta pişiriliyordu.
Midilliyi satın alan adama durumun açıklaması sorulduğunda, adam: “Biz midilliye
binmeyiz onu yeriz” diye durumu açıkladı. Adam, Tonga’dan henüz göç etmişti.
Burada ortaya çıkan problem, alt kültür farklılaşmalarının özellikle göze çarptığı
çoğulcu toplumlar olarak isimlendirilen yapılardır.
Bu toplumlardaki problem, toplum içinde alt kültür farklılaşması gösteren çeşitli
grupların birbirinden farklı kurallarla işlemesidir. Bu durum sosyal hayatın kestirilebilir

davranışlar gerektirmesi nedeniyle problemler yaratabilir. Kültürel açıdan çoğulcu bir
toplumda çeşitli alt kültürlerin işletilmesi sonucu ortaya çıkan farklı kültürleri anlama
zorunluluğu büyük zorluklar çıkartabilir.
ÖRNEK 2: Amerika’daki alt kültürlerin bir örneği de Amish’de görülebilir. Amish
adlı eski klan, Reform dönemi boyunca Avusturya ve Mora’dan gelir. Bugün bu klanın
nüfusu 60.000’i bulmaktadır. Ve Pennsylvania, Ohio ve Indiana’da yaşamaktadırlar. Dini
inançlarının merkezi rol oynadığı bir hayat yaşayan bu insanlar barışçıl tarım toplumlarını
oluştururlar. Basitliğe değer verirler, çok çalışırlar, komşuluk ilişkileri ve işbirliği onlar için
vazgeçilmezdir. Dikkat çekici biçimde farklı ama sade ve süssüz elbiseler giyerler. Bugün bile
ulaşım için atı tercih ederler ve tarımla geçinirler. Amish olmayanla çok nadir karıştırılırlar.
Amish eğitiminin amacı okuma yazma ve aritmetik öğretmek ve Amish değerlerini
çocuklarına aşılamaktır. “Dünyevi” bilgiyi reddederler. Okul fikrinin temelinde devlet için iyi
vatandaş yetiştirmek yatar. Amishler çocuklarının evlerine en yakın okula gitmesi ve hocanın
da Amish değerlerine bağlı olması konularında ısrarlıdırlar. Daha geniş kültürlerin
standartlarına uygun olmamaları devlet otoriteleriyle sık sık çatışma içine girmelerine, yasal
ve kişisel problemlere yol açar. Amishler çocuklarının düzenli olarak devlet okullarına
gitmeleri için sarf edilen tüm çabalara karşı direnmişlerdir. Çeşitli uzlaşım noktaları aranmış
ve devletin isteklerinin karşılanması için ilkokulun ötesinde “mesleki eğitim” imkanı
sunulmuştur. Amishler okullarında kontrolü ellerine almayı ve hayat tarzlarını korumayı
başarmışlar; ancak bir türlü savunmacı ve etrafındaki daha geniş kültürlere karşı güvensiz
olan psikolojilerini yenememişlerdir.
Amishlerin deneyimleri alt kültürlerin daha geniş kültürler tarafından işlevsel olarak
hoşgörülebileceğinin bir örneğidir. Bu klan Amerikan toplumunun da soyut anlamda
olumlayabileceği bir takım değerler değerleri canlı tutmaktadır; tutumluluk, çalışkanlık,
bağımsızlık, yakın aile hayatı gibi. Onlara gösterilen hoşgörünün düzeyi, Amishlerin Beyaz
Avrupalı olmaları nedeniyle yüksektir.
Fatih olarak bölgeye giren ve yerlileri “vahşi” olarak nitelendiren beyazlar
Amerika’nın yerli alt kültürüne karşı daha farklı bir yaklaşım geliştirmiştir. Avrupalılar ve
onların şu an Amerika’da bulunan nesilleri 400 yıldan beri yerli kültürlerin yok olmaya
mahkum edildikleri fikrini kabul ederler.
Bu durum günümüzde farklı şekillere bürünmüş olsa da hala devam etmektedir.
Her kültürde kendine özgü kişisel tavırları yüzünden “tuhaf” ya da “çılgın” olarak
nitelendirilen insanlar vardır. Bu tip insanlara toplum şüpheli nazarlarla bakar ve kısa ya da
uzun dönemde bu insanlar grup faaliyetlerinden dışlanır. Böylece davranışları gittikçe daha da
kişileşir ve marjinalleşir. Bu tip dışlama faaliyetleri grup dışında oluşan “sapkın davranış”
olarak tanımlanan ve kabul görmeyen modellerin sınırının iyi bir biçimde çizilmesine yol
açar. Diğer taraftan, bir toplumda “sapkın” olarak nitelendirilen bir davranış başka bir
toplumda gayet normal karşılanabilir.

Örneğin; geleneksel Mohave Kızılderili kültüründe travestilik kabul görür ve cinsiyet
değiştirme büyük törenlerle kutlanır. Kişi karşı cinsin rolünü üstlenir ve hemcinsiyle
evlenmesine izin verilir.
Bir kültürü paylaşan bireyler, kendi toplumları içinden evlenmek eğiliminde oldukları
için benzer ve belirli fiziksel karakterlere sahip olurlar. Bundan dolayı bazı insanlar, hatalı
olarak kültür ve ırk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünürler. Halbuki araştırmalar
göstermiştir ki, ırki özellikler sadece iklime biyolojik uyumda etkindir. Ancak zeka ya da
kültürel üstünlük getirmez. Bazı Kuzey Amerikalı zenciler, zenci Afrikalılarla Kuzey
Amerika’da yaşayan beyaz tenli ve düz saçlı insanlardan daha fazla oranda ortak noktaları
olduğu sonucuna varırlar. Halbuki ansızın Bantu aşiret toplumunda yaşamak zorunda
kalsalardı bu grubun başarılı bir üyesi olabilmek için kendilerini kültürel bilgiden yoksun
göreceklerdi. Zira, beyaz Kuzey Amerikalılarla paylaştıkları kültür, Bantulularla paylaştıkları
fiziksel özelliklerden daha önemlidir.
UYGULAMA - ÖRNEK
Apaçi Kızılderilileri İçin Yeni Evler
Endüstrileşmiş bir çok ülkede olduğu gibi ABD’de de bir çok alt kültür
yaşamaktadır.Bu alt kültürlere mensup insanlar kendi içlerine kapalı yaşarlar ve kültürün
tamamının da kendilerinin gözlemledikleri gibi olduğuna inanırlar. Bu nedenle böyle
grupların üyeleri benzer grupların ihtiyaç ve hedeflerini anlamakta zorluk çekerler.
Antropologlar farklı kültürel geleneklere sahip insanların aralarında etkileşim sağlamada
yardımcı olur.
George S. Esber, Jr., antropoloji master öğrencisiyken yeni kurulacak bir Apaçi
Kızılderili topluluğu için çalışmak üzere mimar ve Apaçilerden oluşan bir ekibe katıldı.
Mimarlar sahanın kullanımında kültürel farklılıkların olduğunu bilse de Kızılderililerden nasıl
bilgi alınacağı konusunda bir fikre sahip değildi. Apaçiler, bilinçsiz davranış kalıplarıyla
şekillenen ihtiyaçlarını açıkça dile getiremiyorlardı ve ihtiyaçlarının bilinçsizce
belirlendiğinin de farkında değillerdi. Esber’in görevi, yapacağı saha araştırması ve yazılı
kayıtların incelenmesiyle Apaçilerin barınma ihtiyaçlarını açık bir şekilde ortaya koyana
kadar mimarları beklemeye ikna etmekti. Aynı zamanda Apaçilerin, özel meseleleri hakkında
bilgi toplamaya gelen bir yabancıya karşı duydukları çekingenliklerin de üstesinden
gelebilmeliydi.
Esber’in çalışmaları sayesinde, Apaçiler 1981’de kendi katılımlarıyla kendi ihtiyaçları
için tasarlanan evlere taşındılar. Apaçiler herkesin birbirinin gözü önünde olduğu ve uzaktan
birbirlerinin davranışlarını değerlendirdiği bir ortamda uygun bir şekilde davranabileceklerine
inanırlar. Bu da geniş ve açık bir yaşama alanını gerektirir. Ayrıca ev sahibi, sosyal ilişkinin
başlangıcında misafirlerine yiyecek ikram etmelidir. Yemek yapılacak ve yenilecek
mekanlara ihtiyaç vardır. Orta sınıf Anglo mutfakları büyük ziyafetler için gerekli olan
donanıma sahip olamayacağından Apaçi evlerine uygun düşmeyecektir. Böylece geniş

dolapları ve lavabolarıyla uzun yıllardır süregelen yerli geleneklerine uygun düşen yeni evler
yapılmış oldu.

Kültür Öğrenilir
Tüm kültürler biyolojik kalıtım yoluyla geçmek yerine öğrenilir. Bir kuşaktan diğerine
kültürün aktarılması sürecine “Kültürlenme” (Enkültürasyon) denir. Canlıların çoğu dürtüleri
tahrik oldukça yer ve içer. Bununla birlikte insanlar yeme ve içme işlemlerinin ait
bulundukları kültürün ön gördüğü zamanlarda yerine getirirler ve bu zaman yaklaştıkça
kendilerini aç hissederler. Bu yeme zamanları kültürden kültüre değişir. Benzer olarak bir
Kuzey Amerikalının zihnindeki en rahat uyuma şekliyle örneğin bir Japon'unki arasında
büyük fark vardır. Uyuma ihtiyacını biyoloji, ama onu giderme tarzını kültür belirler.
Kültürlenme yoluyla biyolojik açıdan belirlenen ihtiyaçların tatmini içini sosyal açıdan
uygun bir yol öğrenilir. Bizzat "öğrenilmemiş" olan ihtiyaçlarla, "öğrenilmiş" olan ihtiyaç ve
bu ihtiyaçları tatmin yolları arasındaki ayrım oldukça önemlidir. İnsanların biyolojik
ihtiyaçları diğer canlılarla aynıdır: Yiyecek, barınma, arkadaşlık, kendini koruma. İşte her
kültür bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağını belirler.
Öğrenilmiş olan davranışların tümü kültürel değildir. Bir köpek bir takım numaralan
ve hünerleri öğrenir ama bu davranışlar tepkiseldir. Zira gerçekleşmesi kültürlenmenin
(enkültürasyon) ürünü değil, aksine tekrarlanmış bir eğitimin bir sonucudur. Diğer yandan
insan olmayan primatlar, kültürel davranış formlarına karşı kabiliyetlidir.
Örneğin bir şempanze ağaç dalını soyup incelterek kurtçukların deliklerinden
çıkartılmasını sağlayacak bir araç yapabilmektedir. Şempanzelerin taklit yoluyla öğrendiği bu
tarz araç yapımı, yakın zamana kadar kültürel davranışın sadece insana özgü olduğu
düşünülmesine rağmen, kültürel davranışın bir şeklidir. Maymunların yeteneklerinin etkileyici
göstergeleri, uzun dönem bir mekana hapsedilen genç maymunlara İşaret Diliyle ya da başka
bir sistem yoluyla insanlarla nasıl "konuşacakları"nın öğretilmesi çalışmalarının nihayetinde
elde edilen çalışmalardır. Bu çalışmalar, insan dışındaki canlıların, şimdiye kadar beklenenin
aksine, kavramsal düşünce ve zeka düzeylerinin oldukça yüksek olabileceğini gösterir.
Hapsedilmiş maymunların üzerinde yapılan, dile ve kavramsal yeteneklere sahip olup
olmadıklarına ilişkin çalışmaların geçerliliği bilim adamları arasında tartışma konusudur. Bu
çalışmalara kuşkuyla bakanlar, araştırmacıların insanlarda var olan bir takım üstünlükleri
insan dışındaki canlılara da atfederek yorumlarını dışarı yansıttıklarını düşünürler. Bundan
emin olmak için insan taklidi yapan hayvanlara bakmak yeterli olacaktır. Öte yandan Batı
kültüründe Yahudilik ve Hıristiyanlıktan kaynaklanan inancın gereği olarak insanla insan
dışındaki canlıların arasında küçümsenemeyecek kadar büyük farkların olduğu iddiası da
yaygındır. Tüm bu verilerin ışığında, bilim adamlarının kültürlerinin birer ürünü olduğunu
düşünmek gerekir. Bu bağlamda maymunların konuşma ve algılamaya yönelik yetenekleri

iddiasını savunan yukarıda sözünü ettiğimiz araştırmaya taraf ya da karşı olmanın akında
yatan neden işte bu kültürel önyargıdır.
Öyleyse burada ortaya çıkan gerçek maymunların kültürel kapasitelerinin en azından
daha önce düşünülenden daha etkileyici olduğudur. Gerçi bu durum insan ve maymunun
biyolojik yapıları gözönüne alındığında hiç de şaşırtıcı bir sonuç değildir. Tabii ki bu yargıdan
kesinlikle insanların "çıplak maymun" türünden başka bir şey olmadıkları sonucu
çıkartılmamalıdır. Şu da unutulmamalıdır ki, hapsedilmiş maymunların kullandıkları dil, diğer
maymunlar tarafından öğretilemez ve öğrenilemez. Öyleyse maymunlar ve insanlar arasındaki
fark, türden ziyade derecededir. Ancak derece de farklılığı kabul etmek için yeter sebeptir.

Kültür Sembollere Bağlıdır
Kültürel Materyalist Yaklaşım:
Kültürün çevreye uyumunu kültürün gelişimi için en önem|i faktör olarak gören
antropoloji yaklaşımı.
Antropolog Leslie White1 insan davranışının sembollerin kullanımından kaynaklandığı
konusunda ısrarlıdır. Sanat, din ve para, sembollerin kullanımıyla ilgilidir. Dinin inananlara
coşku ve bağlılık aşıladığı hepimizin malumudur. Bir hilal veya haç işareti, bir imaj, herhangi
bir tapınma objesi yüzyıllardır süregelen mücadele, zulüm, eziyet ya da bu düşüncelerle
şekillenen felsefe ve imanı çağrıştırmaktadır. Kültürün en önemli sembolik yönü dildir ve bu
bağlamda kelimeler objelerin yerini alırlar. Ancak dil sayesinde insanlar kültürlerini bir
kuşaktan diğerine aktarabilirler.
Kültür Bütünleştiricidir
Antropologlar mukayese ve analiz amacıyla, her ne kadar keyfi de olsa, kültürü
birtakım parça ve alt dallara ayrıştırırlar. Ancak kültürün bir dalı üzerinde çalışan antropolog
kendini kültürün başka alanlarını da araştırmaya zorunlu hisseder. İşte kültürün tüm farklı
yönlerinin birbiriyle ilişkili bir bütün olarak işlevsellik kazanmasına entegrasyon denir.
ÖRNEK:

1

Leslie A. White (1900-1975):

Kültürü üç ana unsurdan ibaret gören Kuzey Amerika Antropolojisinin en önemli teorisyeniydi. Bu unsurları teknoekonomik, sosyal ve ideolojik olarak tanımlıyordu. White, kültürün tekno-ekonomik boyutunu kültür üyelerinin
çevreleriyle ilgilenme metodu olarak tanımlıyordu, işte bu boyut, kültürün sosyal ve ideolojik yönünü belirler. White
kültürün gelişimini büyük ölçüde kültürün çevreye uyumunda aradığı için bu maddi boyutu vurgulayan anlayışı,
kültürel materyalist yaklaşım olarak bilindi.

Kültürün ekonomik, siyasi ve sosyal yönlerinin entegrasyonuna, Kuzey Amerikalı
antropolog Leopold Pospisil tarafından 1955'te incelenen Yeni Gine'nin dağ insanları olan
Kapauku Papualılar canlı birer örnek oluştururlar.
Ekonomileri domuz besleme, avcılık ve balıkçılığın yanı sıra bitki ekimine dayanır.
Bitki ekimi insanların yiyeceklerinin çoğunu karşılamasına rağmen domuz besleme kişilere
siyasi güç ve yasal konum kazandırır.
Kapauku'da domuz besleme oldukça karmaşık bir iştir. Bu iş için çok yiyecek gerekir.
Bu yiyeceklerin başında bahçelerde yetişen tatlı patates gelir. Temel bahçe faaliyetleri ve çok
sayıda domuza bakma işi hep kadınlar tarafından yapılır ama bunun için aynı evde yaşayan
birden fazla kadına ihtiyaç vardır. Fazla kadını aynı evde toplamanın yolu onlarla
evlenmektir. Bundan dolayı Kapauku toplumunda poligamiye (çok eşle evlilik) sadece izin
verilmekle kalmaz bu aynı zamanda teşvik görür.
Bunun için kadının domuzlara bakmasının karşılığında oldukça yüksek miktarda para
ödenir. Sonuçta çok kadına ve bununla bağlantılı olarak çok domuza sahip olmak zenginliğin
en önemli göstergesidir. Tabii ki bu gerçeklik insanların girişimci olmalarını zorunlu kılar.
Bundan dolayı bu yetenek Kapauku toplumunda liderlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Kapauku kültürünün çeşitli parçalarının birbiriyle ilişkili oluşu göründüğünden daha
karmaşıktır. Örneğin poligami erkek sayısından daha çok yetişkin kadının olması koşuluyla
işleyebilir.
Kapauku'da savaş, olması gereken bir felaket olarak görülür ve özgün önlemlerle
engellenmeye çalışılır. Savaşın kurallarına göre erkekler öldürülebilirken kadın kesinlikle
öldürülmez. Bu kural poligaminin devam edebilmesi için cinsler arasındaki dengenin kadınlar
lehine korunması amacıyla konulmuştur. Poligami aynı zamanda erkeğin evli olduğu
karılarıyla birlikte aynı köyde toplanmasını gerektirdiğinden dolayı köyler, birbirleriyle kan
bağı olan akrabaların mekanı haline dönüşür. Buna bakılarak patrilineal (soyun baba
tarafından gelmesi) vurgu, Kapauku kültüründe hiç de beklenmedik bir durum değildir.
Tüm bu örnekler Kapauku kültüründe bulunan karşılıklı ilişkileri anlatmak için yeterli
değildir. Örneğin patrilineal (babasoylu) ve endemik (yerel) savaş, erkek üstünlüğünü
doğurmuştur. Bundan dolayı Kapauku toplumunda liderlik konumunu erkeklerin üstlenmesi
hiç de şaşırtıcı değildir.
Erkekler "siyasi" oyunlarını oynayabilmek için kadınların ürettiklerine sahip oldular.
Tüm insan toplumlarının yapısının erkek üstünlüğüne dayalı olduğu yargısı yanlıştır.
Örneğimizde de olduğu gibi koşulların değişmesine bağlı olarak bu üstünlük yerine göre el
değiştirmekte, bazen de mutlak olmasa da eşitlik sağlanabilmektedir.
Şimdiye kadar ortaya koyduklarımızdan anlaşılmaktadır ki, kültürün çeşitli bölümleri
arasında daima ahenkli bir işleyiş söz konusudur. Eğer makineyle kültür arasında bir
benzetme yaparsak, makinenin fonksiyonel anlamda çalışabilmesi için parçaların birbiriyle
uyumlu olması gerekir. Aksi halde makine çalışmaz. Bir açıdan bu durum tüm kültürler için

de geçerlidir. Kültürün bir parçasındaki bir değişim diğer bölümleri de etkiler ve bu etki
bazen beklenenden daha büyük şiddette gerçekleşebilir.
Aynı zamanda bir miktar uyum düzgün işleyen her kültürde gereklidir. Ancak
kesinlikle mutlak ve kusursuz bir uyum sağlanamaz. Zira iki bireyi ele alırsak bu iki kişinin
kültürlenme süreci birebir uyuşacak şekilde gerçekleşemez. Bu iki kişi paylaştıkları ortak
kültürü aynı şekilde algılayamaz. Bundan dolayı her kültür potansiyel anlamda değişime
eğilimlidir. Ancak bu noktada kültürde uyum için zorlamalardan söz edebiliriz. Parçalar
rasyonel anlamda uyumlu ise, kültür de akılcı bir biçimde iyi işler. Ne var ki uyumu sağlamak
için zoraki birtakım uğraşlar işin içine girdiğinde kültürel kriz durumu ortaya çıkar.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Kültür paylaşılabilir. Doğru mu yanlış mı?
2. Ortak bir kültürü paylaşan, hayatta kalmak için birbirine bağlı, belirli bir bölgede yaşayan
insan grubu ……………………….. olara tanımlanır.
3. Toplumu bir arada tutan ilişkiler bütünü …………………………olarak tanımlanır.
4- Antropologlar, bir kültürde cinsler arasındaki biyolojik farklara dayalı olguları ve
ayrıntıları belirtilmek üzere aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanır?
a-) Sosyolojik cins
b) Sosyolojik farklılık
c) Sosyolojik ayrım
d) Sosyolojik yapı
e) Sosyolojik tutum
5. Bir kuşaktan diğerine kültürün aktarılması sürecine …………………… denir.

6. Gender neyi simgeler?
a) Sosyolojik cins
b) Fiziki cinsiyet
c) Biyolojik cinsiyet
d) Kimyasal cinsiyet
e) Antropolojik cinsiyet

7. Biyolojik cinsiyet ile sosyolojik cinsiyet arasındaki fark nedir?
a) Biri fiziki yapıyı simgelerken; diğeri kültürel farkı ön plana çıkarır.
b) Biyolojik olan sosyolojik yapıya sahiptir.
c) Sosyolojik cinsiyet biyolojik cinsiyet ile çok keskin bir farka sahip değildir.

d) Sosyolojik cinsiyet çok gelişmiş toplumlarda daha az önemsenir.
e) Sosyolojik ve biyolojik cinsiyet arasında, toplumlarda çok büyük farklar görülmez.

8. Kültürlenme nedir?
a) Kültürün baskın hale getirilmesidir.
b) Bir kültürün diğer bir kültüre zorlama yoluyla aktarım sağlaması.
c) Biyolojik olarak kültürün transfer edilmesi.
d) Fiziki antropolojinin temel dayanağı.
e) Bir kuşaktan diğerine kültürün aktarılması.

9. Kültürün tüm farklı yönlerinin birbiriyle ilişkili bir bütün olarak işlevsellik kazanmasına
...... denir.
Yukarıda boş bırakılan yere getirilmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enkültürasyon
b) Kültürlenme
c) Kültürleme
d) Kültürlülük
e) Entegrasyon

10. Kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Her kültürde az da olsa düzgün işleyen bir uyum mekanizması gerekmektedir.
b) Kusursuz ve mutlak bir uyum sağlanması mümkün değildir.
c) Kültürlenme süreçleri, bireylerde veya ailelerde kusursuz biçimde sağlanamayabilir.
d) Kusursuz ve mutlak bir uyum sağlanamaması halinde kültür yok olur.
e) Kültürün iyi işlemesi, onu biraraya getiren parçaların rasyonel olması ile doğru
orantılıdır.

CEVAPLAR

1- D
2- Toplum
3- sosyal yapı
4- A
5- Kültürlenme
6- A
7- A
8- E
9- e
10- D

10. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.
10.1.1.

10.2.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyo kültürel antropolojideki doğru bilgi sorunu nedir, nasıl çözülür?
2. Teknik belgeleme araçları nelerdir?
3. Antropolojideki soru sorma tekniği ve temel bilgi problemini anlatınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Gözlem, metodoloji, ikinci teknoloji devrimi, doğa bilimleri, sosyo kültürel antropoloji,
akültürasyon, dyonizik, veri dili, emik, etik, kütüleşme, değersel, tutumsal

Giriş
Bu hafta derste; Alanda kültür çalışması konusu işlenecek, yöntem ve teknikler
anlatılacak, örnek saha çalışmaları aktarılacaktır.

ALAN ÇALIŞMASI, YÖNTEM VE TEKNİKLER
Bu bölümde ele alınâcak olan konu, yöntem ve teknikler sorunudur; Sosyal kültürel
antropolog sahada nasıl çalışır? Başka bir deyimle, halkı tanıtan doğru ve yararlı etnografik
bilgiler nereden ve nasıl elde edilir? Bu tur sorulara cevap ararken ister. istemez ve daha
temelde yatan yeni sorularla karşılaşılır:

(l)
var mıdır?)

Doğru ve yararlı bilgiler hangileridir? (Doğru ve yararlı olmayan bilgiler de

(m)
nelerdir?

Doğru ve yararlı bilgi toplamak için geçerli olan bilimsel ilke ve koşullar

(n)

Toplanmış bilgi ve verilerin doğruluğu nasıl irdelenebilir?... gibi.

Antropolojinin bu konularda belli standartları, kendisine özgü yöntem ve teknikleri
vardır. Geleneksel olarak «etnografya» adı verilen, bugün daha yaygın olarak saha çalışması
yöntem ve teknikleri olarak bilinen bu ilkeler ve onlara ilişkin kimi kurallar, antropolojinin
kısa tarihinde önemli gelişmeler ", göstermiştir. Bu tip, sorunlar, bir yönden bilgi teorisine
(epistemolojiye), diğer yönden genel yöntem bilimine (metodoloji) girer. Fakat amaç bir
metodoloji el kitabi yazmak olmadığı için, konu ve sorunlara uygulama açısından ve somut
örneklerle yaklaşılmaya çalışılmıştır.

DOĞRU VE YARARLI BİLGİ SORUNU

Her bilgi, en az onu kullanan veya ondan yararlanan açısından, yararlı bilgidir. Ne var
ki kullanılan her bilginin doğru bilgi olması gerekmez. Karşıt olarak, her doğru bilgi yararlı
olmayabilir. Bazı doğru bilgilere sahip olsak bile, kullanamadığımız sürece, onlardan
yararlanmış olmayız. Yararlı bilgi, belli bir konuyu aydınlatan veya belli bir sorunun
çözümünü sağlayan bilgidir. Öteki bilimlerde olduğu gibi, antropolojide de bir doğru ve
yararlı bilgi sorunu vardır. Bilginin hem doğru ve hem de belli bir konu ve soru alanında
yararlı olması istenir. Örnek olarak, antropolojinin doğuş evresinde kullanılan; bilgilerden
çoğunun doğru olmadığı gösterilmişti. Bugün de genetik biyoloji alanında varlığı bilinen
birçok doğru bilgilerden yararlanılmıyor.Onları kullanacak düzeye ulaşılamadı. İşte bu
nedenle, bilgi konusunda doğruluk ve yararlılık boyutlarını birbirinden ayrı tutmak gerekir.
Bugün kullanılan bilgilerden bir kısmının doğru olmadığı yakın bir gelecekte gösterilecektir.,
Charidts of the Cods(Tanrıların Arabaları) adlı kitabın yazarı (Dâniken, 1969) klasik

arkeolojide yapılan bazı yorumların yanlış olabileceği görüşünü ortaya âtmıştır. Yanlışlık
henüz kanıtlanmış değildir, fakat, bir gün, belki o da mümkün olabilecektir.

İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen 20. yıllık «ikinci teknoloji devrimi» içinde, geleneksel
teknik bilgilerin kabaca yarısının doğru, olmadığı anlaşılmıştı. Bilim adamının şüpheciliği
buradan gelir; bilim tarihi, ona, bazı bilgilerin yanlış olabileceğini öğretmiştir. Kullandığımız
bilgilerin doğru olup olmadığından nasıl emin olabiliriz? Bilim adamları kendi kendilerine bu
tür sorular sorarlar. Fakat başka konularda olduğu gibi, bilginin doğruluğu alanında da doğa
bilimleriyle sosyal/kültürel bilimler arasında önemli ayrıntılar vardır. Doğa üstüne bilgilerin
doğruluğu, yeryüzünün her yanında aynı deneysel yöntem ve tekniklerle irdelendiği halde,
sosyal/kültürel değişmeler nedeniyle, sonra- ki bir dönemde artık geçerli olmayabilirler.
Marksizm, kapitalizmi ve nasyonalizm (milliyetçilik) gibi ideolojik öğretilere dayalı bitmez
tükenmez tartışmaların bir nedeni budur. Bir toplum için doğru olan bilgi; her toplumda, her
zaman doğru ve geçerli olmayabilir. Doğru bilgi sorunu, önce bir yöntem sorunudur. Bilginin
nasıl elde edildiği bilinmezse, onun doğruluğu da güvenirliği de tartışılamaz.

DOĞA BİLİMLERİNDE DOĞRULUK VE DENEY

Yunan filozofu Aristo, havanın ağırlıksız olduğunu» ve «cisimlerin ağırlıklarıyla
orantılı bir hızla yere doğru düştüğünü» önermişti. XVII. yüzyılda fizik, bu kuramsal
bilgilerin yanlışlığını deneylerle gösterinceye kadar, Aristo'nun fizik bilgileri doğru olarak
kabul ediliyordu. Doğa bilimlerinde ve onlara benzeyen yer bilimlerinde, arkeoloji ve fizik
antropolojide, bilginin doğruluğu deneylerle kontrol edilebilir. Çünkü bu bilimlerde toplanan
her türlü malzeme ile hemen her konu ve inceleme alanında çeşitli deneyler yapılabilir. Bu tür
disiplinlere «deneysel bilimler» denmesinin nedeni budur. Her yeni deney ve araştırma yeni
ve daha doğru bilgiye varmanın bir yoludur. Deneysel yöntem, eski bilgilerden daha doğru
sonuçlar çıkarma olanağını verdiği gibi; araştırıcıyı yeni ve değişik yorumlara götüren daha
*doğru» bilgilere de yöneltebilir.

TARİHİ BİLİMLERDE DOĞRULUK VE BELGELER

Tarihçinin aradığı ve yararlandığı veriler, arşivlerde ve öteki yazılı belgelerde saklıdır.
Tarihçi bu kaynakları arayıp tarayarak ilgilendiği soruna ilişkin yeni belgeler bulabilir; yeni
belgeleri (verileri) eskileriyle karşılaştırarak, doğruluk derecesi daha yüksek olan yeni
yorumlara gidebilir. Tarihçi, doğa bilimcisinden ayrı olarak, bulduğu belgeler ve veriler
üzerinde deney yapamaz; ancak karşılaştırmalar yapabilir. Tarih yöntemine «karşılaştırmalı
yöntem» denmesinin asıl nedeni ve gerekçesi buradadır.

SOSYAL/KÜLTÜREL ANTROPOLOJİDE GÜVENİLİRLİK SORUNU VE
ÇEŞİTLİ TEKNİKLER

Sosyal/kültürel antropolojideki doğru bilgi sorunu, doğa ve tarih bilimlerinin her
ikisinden de farklıdır. Ne deney yapılabilir, ne de doğru dürüst yazılı belge aranabilir. Doğru
bilginin, çoğunlukla, yaşayan, değişen, değerleri, tutku, beğeni ve sorunları olan birey ve
toplumlardan elde edilmesi gerekir. Bu koşul, çözümü hiç kolay olmayan yöntem sorunları
yaratır. Çünkü ilkel ve geleneksel toplumlarda yazılı kaynak ya hiç yoktur, ya da var olanlar
güvenilir değildir. Araştırmacı, sözlü kaynaklara eğilmek, folklor ve sanat ürünleriyle
çalışmak zorunda kalır.

ANKET VEYA SORU KÂĞIDI

Okur-yazarlığın yüksek ve yaygın olduğu çağdaş toplumlarda bilgi toplama sorunu,
kolay değilse bile, «ilkel» ve geleneksel toplumlara göre değişiktir. Bazı güvenilir
kaynaklardan yararlanmak olanağı vardır. Bu tür verilerin hiç bulunmadığı ya da güvenilir
olmadığı durumlarda ise, araştırmacı soru kâğıdı (anket) tekniği ile yeni bilgiler toplayabilir.
İstatistik biliminin geliştirdiği örnek alma (örneklem) teknikleriyle seçilen bireylere sorulan
sorulardan yeni , ve «güvenilir» bilgiler toplanabilir. Çağdaş sosyoloji ye sosyal psikoloji
daha çok böyle bir teknikle çalışmaktadır.

GÖRÜŞME

Çoğunluğun okur-yazar olmadığı geleneksel toplumlarda (sözgelimi, köyler-de), yazılı
anket tekniği kullanışlı ya da araştırmaya elverişli değildir. Geleneksel toplumlarda, yazılı
anket yerine, görüşme (mülakat) tekniği ile bilgi toplanabilir. özel bir eğitimden geçmiş
görüşmeciler, yazılı anketteki soruların okuyarak deneğe sorar; gerekiyorsa, soruyu, açıklar;
deneğin verdiği yanıtlârı kaydeder. Ancak bu teknik bile geleneksel toplumlarda bîrkaç
sebepten kullanışlı değildir. Önce, bu toplumlarda bilgi «kuvvet»tir ve gizli olmak gerekir.
Herkese verilmez, herkesle paylaşılmaz. Sonra yazılı basın malzeme (yazı), devlet ya da
siyasal güçle özdeşleşmiştir, ondan korkulur. Kaldı ki toplum,. toplanan bilgilerin ne amaçla
kullanılacağından, bundan yarar mı yoksa zarar mı geleceğinden emin değildir. Sonuç olarak,
geleneksel toplumlar «devlet memuru» gibi gördükleri sosyal araştırmacılara yazılı (resmi) ve
doğru cevaplar vermekten genellikle çekinirler.

GÖZLEM

İlkel ve geleneksel toplumlarla ilgilenen araştırmacılar, bilgi toplamak iste-dikleri
toplumun hayatına katılarak, bir süre onların arasında ve sanki onlardan biriymiş gibi
yaşayarak, bu insanların dünyasını onların gözüyle görmeye ve öğrenmeye çalışırlar. Daha
güvenilir bir yol da yoktur bugün için. Araştırmacı veya saha çalışmacısı, kendi görüp
duyduklarıyla, sohbet sırasında öğrendiklerini doğrudan; geri kalan bilgileri de güvendiği
habercilerden sorup soruşturarak toplar. Sosyal/kültürel antropolojide çok kullanılan bu teknik
«katılma yoluyla doğrudan gözlem» başlığı altında ilerde daha ayrıntılı olarak açıklanmakta
ve tartışılmaktadır.

TEKNİK BELGELEME ARAÇLARI

Soru kâğıdı, görüşme ve doğrudan gözlem. saha çalışmacılarının çoğu zaman birlikte
kullandıkları. birbirine yardımcı tekniklerdir. Ayrıca araştırmacılar, bazı etnografik bilgi ve
verileri, inceledikleri toplumun bazı Özellik ve ilişkilerini, düşünce ve davranışlarını sinema,
fotoğraf ve ses bandı (teyp)' ile tespit ederler. Teknik kayıtlar. toplanan verilerin ilerde tekrar
kullanılmak üzere saklanmasına. yeniden yorumlanıp değerlendirilmesine elverişlidir. Teknik
kayıtlar, çalışma sırasında gözden kaçan, unutulan bazı ayrıntıların (detayların) bulunmasına,
hatırlanmasına ve değerlendirilmesine de elverir. Bütün bu ileri tekniklere rağmen,
sosyal/kültürel antropolojide bir doğru {güvenilir) bilgi problemi vardır. Belki de
sosyo/kültürel gerçek her toplum için tektir ama, insanlar bu gerçeği birbirinden farklı
boyutlar üzerinde ve farklı olarak algılarlar; araştırıcıları istemeyerek yanıltabilirler.

OLUP BİTENLER ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİMİZİN TÜRLERÎ

Toplum hayatında olup bitenler üzerindeki bilgi, tutum ve değerlendirmelerimizi,
genellikle, birbirinden farklı biçim ve muhtevada algılar ve dile getiririz:

(1)
Sosyal/kültürel kurallara, tutarlı ve değerlere göre, olması gerekenin (ideal
kültürün) bilgisi, ya da değersel bilgi;

(2)
Gerçek uygulama ve davranışların neler ya da nasıl olduğu üzerinde grup ve
bireylerin toplu yâ da kişisel bilgisi, tutumsal bilgi;

(3)
Gerçek uygulama, ilişki ve davranışların nasıl olduğu hakkında bir
gözlemcinin nesnel (objektif) bilgisi ya da gerçek kültürün gözlemle: re, belge ve kanıtlara
dayalı bilgisi, davranışların bilgisi

Bilgi sorununun daha iyi anlaşılması ve çözümü için, yukarıda sıralanan bilgi
türlerinin bazı örneklerle açıklanmasında yarar vardır.

SORU SORMA TEKNİĞİ VE TEMEL BİLGİ PROBLEMİ

Sosyal/kültürel bir araştırmada istenirse örneklerine çıkarı deneklere, sözgelişi,
aşağıdaki gibi bir soru sorulabilir:

Soru: *Yaramazlık yapan kız çocukları dövülür mü?»

Cevaplar: (a) Evet ( ), (b) Kararsız ( ), (c) Hayır ( ).

Deneklerin anlayış ve algılayışına göre, bu soru üç değişik biçimde yanıtlanabilir.

1. Değersel Bilgi: Soruyu dayak konusundaki toplumsal değerlerin nasıl olduğu
anlamında algılayan denekler. baskın toplumsal değerlerin (a) olumlu (dövülmeli), (b)
kararsız (c) olumsuz (dövülmemeli) oluşuna ve her durum için üç cevap olasılığı bulunduğuna
göre, 9 türlü cevap verebilirler (Tablo 1-1). Verilen cevapların (bilgilerin) yanlış olması,
olasılığı, doğruya yakın veya doğru olması ihtimalinden düşüktür. Öyleyse, değersel bilginin
genellikte ve çoğunlukla doğru olduğu (!) kabul edilebilir. Çünkü, değersel bilgiler genellikle
kişilerin davranışlarım bağlamaz; (ideal kültürü} idealleri yalnızca yansıtır..

2. Tutumsal Bilgi «Yaramazlık yapan kız çocuklan dövülür mü?» sorusunu, toplumun bu konudaki yaygın ve baskın tutumunun nasıl olduğu anlamında algılayan bir
denek, yaygın tutumun (a) olumlu (dövülür), (c) olumsuz (dövülmez), (b) kararsız (duruma
göre hem dövülür, hem de dövülmez) oluşuna ve her durum için 3 seçenek bulunduğuna göre,
9 türlü yanıtlayabilir (Tablo 1-2). Tablodaki açıklamalardan görüleceği gibi, verilecek
cevaplardan sadece Üçte birinin doğru, üçte ikisinin yanlış ya da şüpheli olması ihtimali
vardır.

3. Davranış Bilgisi: Soruyu, kendi öz kızını dövüp dövmediği şeklinde algılayan bir
denek, kız çocuğunu o güne kadar, (a) dövmüş ya da, (c) dövmemiş olabilir. Ancak, ilerde
dövüp dövmeyeceği konusunda, (b) kararsız»dır. Her durum İçin üç değişik seçenek olduğuna
göre, soruyu 9 türlü cevaplayabilir (Tablo 1-3).

Kişisel olarak algılanması ve cevaplandırılması durumların da bile,
doğruluk olasılığı üçte bir, yanlış ve şüpheli olması olasılığı üçte ikidir. Demek ki
davranışlarla üçlü cevapların güvenirliği, güvenilir olmayan cevapların ancak yansı kadardır.

CEVAPLARIN YORUMU

Kız çocuklarına dayak cezası verilmesiyle ilgili sorunun bir soru kâğıdı aracılığıyla
yazılı ya da bir görüşmeci tarafından sözlü olarak sorulması mümkündür. Yazılı cevaplarda,
değersel bilginin güvenirliği genellikle artacağı halde; açık veya kapalı görüşme yoluyla veri
toplamada başka deneklerin verdiği cevaplar kişiyi etkileyebilecek ve cevapların güvenirliği
daha da düşecektir. Ayrıca, deneklerin araştırmaya ve araştırmacıların kişiliğine yönelik
tutum ve değerleri de cevapların güvenirliğini etkiler. Öte yandan, teknik belgeleme araçları
sözlü cevaplan kaydetmeye yararsa da, değerler ve tutumlar hakkında kesin ve güvenilir
bilgiler vermez, cevapların doğruluğunu garantilemez. Sinema ve fotoğraf filmi sadece bazı
davranışlar hakkında güvenilir bilgiler edinmemizi sağlar. Sonuçlar, Tablo 1-4'te
özetlenmiştir.

Tablo 1-4'te, araştırma sorularına doğru cevap verecek şekilde eğitilmemiş veya buna
alışmamış toplumlarda, soru kağıdı, görüşme veya teknik kayıt araçlarıyla toplanan bilgilerin
güvenilirlik (doğruluk) ihtimalinin pek de yüksek olmadığı görülmektedir. Şüpheli, cevaplar
her zaman yanlış değildir. Fakat hangilerinin doğru olduğunu kestirmek kolay değildir.
Şüpheli cevaplar arasındaki doğrularla yanlışlar birbirinden ayrılmadıkça, şüpheli cevaplar
güvenilmez bilgi niteliğini koruyacaktır. îşte bu nedenler ve gerçeklerledir ki anket ve
görüşme tekniklerini kullanan araştırmacılar. değerler, tutumlar ve davranışlarla ilgili bilgi
türlerini birbirinden ayırmak İçin, aynı soruyu aynı yerlerde ve değişik biçimlerde birkaç kez
sorarlar. kontrol etmek gereğini duyarlar. ya da duymalıdırlar:

Araştırıcı açısından bu irdeleme gerekli bir önlemdir ama yeterli bir güvence
sağlamaz. Çünkü bu tip sorular arka arkaya sorulduğu zaman,denekler kendileriyle tutarlı
olmak amacıyla A, B ve C serisinden cevaplar vermeye çalışırlar:

Kontrol soruları, serpiştirilerek sorulduğu takdirde, deneklerin sorulan nasıl
algıladığından, sorular arasındaki ayrımı anlayıp anlamadığından emin olunamaz. Denek'in.
geçmiş soruları hatırlayarak, «evirip çevirip aynı soruyu tekrarlıyorlar» gibi düşünmesi,
kendisiyle tutarlı fakat ya yanlış ya da yanıltıcı cevaplar vermesi de olanaklıdır. Ayrıca,
geleneksel toplumlarda, sık rastlanan atasözleri ve Özdeyişler, kişilerin tutumsal cevaplarını
etkileyebilir. Yukarıdaki soruyu cevaplarken, «Kızım dövmeyen dizini döver», «ağaç yaşken
eğilir» gibi deyimlerin bireylerin cevap ve davranışlarını bir dereceye kadar etkilediği
düşünülebilir.

Tablo 1-4, sosyal araştırmalarda, özellikle sosyolojide, kullanılan bilgi toplama
tekniklerinin, geleneksel toplumlarda yapılan etnografya çalışmalarında çok güvenilir
sonuçlar vermeyeceğini göstermektedir. İşte bu sonuç, antropolojinin alan çalışmasında
kullandığı «katılma yoluyla doğrudan göz lem tekniğinin kuramsal ve pratik gerekçesidir.
«Katılma yoluyla doğrudan gözlem» yukarıda sözü edilen güçlüklerden sakınmanın ve
kurtulmanın pratik bir çözüm yoludur.

KATILMA YOLUYLA DOĞRUDAN GÖZLEM

Gözlem (müşahede) sözcüğü, .bu türden bilgi toplamanın yalnız gözle yapıldığı
izleniminî verirse de, bu izlenim yanlıştır. Güvenilir bir gözlem, göz başta olmak üzere, bütün
duyu organlarıyla yapılır. Bilgi ve veriler görme, işitme, koklama, dokunma ve ısı alma
yoluyla yani bütün duyularlâ toplanır; konuşma, sorup soruşturma ve tartışma yoluyla
denetlenir ve pekiştirilir. Tekrarlanarak; edinilen bilginin sağlığı irdelenir. Bu tekniğin
kullanılması bir örnekle açıklanabilir:

Uzakdoğu'da saha çalışması yapan bir sosyal antropolog bir gün şöyle bir olaya tanık
olmuştur: «Polinezyalı iki yerliden biri, karşısındaki adama: elindekî ok ve yayı verip, ondan,
midye kabuklarından yapılmış kolye alıyor» (Leslie White, 1959 : 237). Olayı gözlemleyen
antropolog, not veya gözlemini defterine hemen şu kaydı düşmüş: «îlkel toplumlarda
ekonomik ilişkiler takas (veya barter) sistemine bağlı olduğu için, ok ve yay, midye
kabuklarıyla değiştiriliyor». Söz konusu yerliler arasında uzunca bir süre kalıp, onların
dillerini ve töresini öğrenen aynı antropolog, ilk gözleminî sonradan değiştirmek zorunda
kalmıştır. Antropologun tanık olduğu olay, ticari bir takas olayı değil, bir «savaş başlatma
töreni» imiş. Tören kurallarına göre, ok ve yay verilmesi «savaşa çağrı»; buna karşılık, midye
kabuğu verilmesi ise «savaşın kabul edildiği» anlamıma geliyormuş. Gözlemleri doğru
yorumlamada, o toplumun bir üyesi araştırmacıya yardımcı olabilir, Bu kişilere
«haberci» denir.

Doğru olarak görebilir, gördüklerimizi doğru olarak not edebiliriz. Fakat bunlar,
gözlemlerimizin doğru olduğu anlamına gelmez. Gördüklerimiz doğru, fakat gözlemlerimiz
(yorumlarımız) yanlış olabilir. Yalnızca görmeye ve duymaya dayalı bir gözlem, çoğu zaman,
eksik ve yetersizdir; çoğunlukla yanlıştır. İşte bu nedenle gözlemciler, saha çalışması
sırasında, görüp duyduklarını ve sorup öğrendiklerini, olduğu gibi, kaydederler, fakat yorum
veya açıklama yapmazlar; yargıya varmazlar. Varmakta acele etmezler. Yorumsuz ve yargısız gözlem yapma şartı, gözlem tekniğinin en güç yanı ve şartıdır. Genellikle, bütün konûşma
ve yazılarımızda bilinçaltı veya bilinçdışı, bir nedensel açıklama eğilimi yani çeşitli yorumlar
saklıdır. «Kahve içer misiniz?» önerisini çok az kişi «evet» ya da «hayır» diye cevaplar.. Ya,
«evet, yemekten sonra orta şekerli bir kahve iyi olur» der; ya da «hayır, bu sıra kahve bana
dokunuyor.galiba» ile teklifi kabul etmez. Her iki cevapta da, kabul ya dâ reddin nedensel bir

açıklaması vardır. Konuşma ve yazışmalarımızda, bilerek yâ da bilmeden «neden?» ya da
«niçin?» sorularını cevapladınız... Den veya dan dolayı bir şey yapar ya da yapmayız; belli bir
maksatla ya da bir hedef için, bir şeyi yapar ya da yapmayız. Kurbanı, kurban olsun diye
değil, fakat, (a) «Bayram olduğu için» vb gerekçelerle keseriz. Ancak, dini bir gelenek olan
kurban kesme töresindeki asıl amacın konu komşuya ya da fakir fukaraya kıt bir besin olan et
dağıtmak olduğunu unuturuz. Hindistan'da ineklerin kutsal olduğu ve bu nedenle kesilmediği
söylenir. Hintlilere sorulduğunda, «kutsal olduğu İçin ineklerin kesilmediği» cevabı alınır.
Oysa, ekonomik araştırmalar, çekim hayvanlarını doğuran ineklerin kesilmemesi gereğini
ortaya koymuştur (Harris, 1971 : 573). öyleyse çekim hayvanlarım do|uran inekler,
kesilmemeleri gerektiği için, kutsal olmuşlardır. Yukarıdaki örnekler, belli bir toplumun kendi
üyelerinin bir çoğu zaman gerçek nedenleri bilmediklerini, nedensel açıklamaların yanlış
olabileceğini göstermektedir (Harris, 1974 : 11-32). İşte bu türden gerekçelerle, ya
araştırıcının başka bir toplumdan gelmesi ya da yabancı olması gerekir. Katılma yoluyla
gözlem tekniğinin bu koşuluna «kültür-aşın yaklaşım» adı verilir. Çoğu klasik çalışmalar bu
yolla yapılmıştır.

KÜLTÜR AŞIRI YAKLAŞIM

Sosyal bilimciler çoğunlukla kendi toplumlarının kültürü ve sorunları konusunda
güvenilir gözlemciler değillerdir. Toplumlar, kendi sosyal bilimcilerine bile olup bitenleri
olağan (doğal ya da normal) görmeyi öğretirler. Olup bitenleri olağan görünce de yanlı
olurlar, güvenilir gözlem yapamazlar. Olup bitenlere dikkat etmezler, hatta olanı görmez ve
duymaz olurlar. Görüp duydukları üzerinde önyargıları vardır. Oysa gözlemciler yabancı bir
ülkenin kültürüyle kendi ülkelerindeki yabancı insanların sözleri ve davranışları konusun-da
son derece dikkatlidirler. Yalnız sosyal bilimciler değil. fakat bütün insanlar, yabancı, değişik,
olağandışı töre ve davranışlara karşı uyanık ve duyarlıdırlar. Sadece bir gün kaldığımız bir
Akdeniz Limanını, bir hafta tatil geçirdiğimiz İzmir'den. fazla görürüz, daha ayrıntılı anlatırız.
Sözgelimi, dolmuş şoförü ile konuşup anlaşmaya çalışan yabancı bir turistin davranışlarını
dikkatle gözlemler ve anımsarız. Buna karşılık,. aynı dolmuş şoförlerinin yerli müşterilerinin
erkek ve kadın oluşuna, yaşma başına, kılık kıyafetine, tutum. ve davranışına göre, değişik
biçimde seslendiklerine dikkat bile etmeyiz. Oysa, büyük bir kentimizde çalışan dolmuş
şoförleri, yolcularıyla konuşurken kültürümüzdeki hemen bütün akrabalık sözcüklerini
kullanmaktadırlar:

Kadınlara

Erkeklere

«Büyükanne, valide hanım, anne, «Büyükbaba,

teyze, hala, yenge, hanım teyze,

beybaba,

baba,

amcâ, dayı, enişte, birader, kardeş,

abla. bacı. hemşire» vb. gibi.

ağabey» vb. gibi.

Her şoför, her ilişki sözcüğünü kullanmadığı gibi, belli yörelerden gelen şoförlerin
tercih ettiği ve daha sık kullandığı sözcükler vardır. Biz Türkler için bunlar olağandır. Oysa
bir sosyal bilimci için bu tür konuşmalarda kullanılan sözcükler, şoförün müşterisine karşı
sosyal-psikolojik (duygusal) ve simgesel yakınlığını belirlemektedir. Dolmuş şoförünün kendi
aile sisteminde, yolcusunu nereye yerleştirdiğini göstermektedir.
Muzaffer Şerif, güvenilir bir gözlem için, araştırıcının yabancı bir kültür ortamında
çalışmasının zorunlu olduğunu ileri sürer. Bu kurala veya ilkeye «kültür aşırı yaklaşım» adı
verilir. Sosyal/kültürel araştırmalarda bu geleneğe, genellikle, uyulur. Kültür-aşın yaklaşım,
mutlaka yabancı bir Ülkede çalışmak anlamına gelmez. Fakat yeğ tutulur. Kültür-aşırı
yaklaşımın bir gerekçesi daha vardır. Çoğunlukla, aynı dili konuşan kişi ve gruplar birbirlerinin törelerini (kültürünü) bildiklerine ve anladıklarına inanırlar. Bu inanç yanlıştır.
Kendi kültürümüzü çoğu zaman olduğu gibi kabul ederiz ama onu gerçekten bildiğimizi ve
anladığımızı söyleyemeyiz.
Kültür-aşırı yaklaşım ilkesi, katılma yoluyla gözlem tekniği için gereklidir. Fakat tek
başına yeterli değildir. Çünkü toplumların, yabancı kültürler üstüne doğru yanlış, çoğu zaman
yanlış ve kendi kültürlerinden gelen önyargıları vardır. Örnek olarak biz Türkler, köylülerin
ve Güneylilerin tembel, Kuzeylilerin soğukkanlı (resmi) olduğuna inanırız. Oysa bu
inançların büyük bir bölümü güvenilir değildir, yanıltıcıdır. En iyisi, sosyal araştırmacının,
inceleme yapacağı toplumu hiç tanımaması ya da onun üzerinde peşin bir yargısı
olmamasıdır. Fakat bu İdeal şart her zaman yerine getirilemez. öte yandan, yabancı bir
toplumda çalışan sosyal araştırmacı ya da gözlemci, toplumun dilini öğrenmeye başlar.
Toplumlar, kendi çocuklarına ve üyelerine kültürleme süreciyle öğrettiklerini, yabancı
gözlemcilere ve konuklara kütüleşme süreciyle verirler. Gözlemciler de, tıpkı Öğrenmeye
hevesli çocuklar gibi, birçok şeyleri sorup soruşturarak öğrenirler ve bilgi toplarlar.
öğrendiklerini kendi bildikleriyle veya kültürleriyle karşılaşırlar. Ancak bu yaklaşımların da
bazı güçlükleri vardır, Her toplum, her yabancıyı bir araştırmacı olarak kabul etmez; etse bile
onun amacını ve çalışmalarını kuşku ile karşılayabilir. Onunla her şeyini paylaşmaz.
Araştırmacının yabancılığını unutmaz.Yabancı kişiyi yabancı kalmaya zorlar.
İlkel ve geleneksel toplumlarda araştırma yapan gözlemciler inceleme konularına ve
sorularına iki karşıt açıdan bakarlar.
(1)

Bir yabancı gibi, dıştan -» içe doğru.

(2)
içten -» dışa doğru.

Toplumun bir üyesi gibi,
:

Olup bitenler aynı kaldığı halde, bakış açısının ve yönünün değişikliğe uğraması
araştırmanın yani gözlem ve yorumların Önemli ölçüde değişikliğe. uğramasına yol açabilir.

EMİK VE ETİK YORUMLAR
Gözlem tekniğinin, büyük ve karmaşık toplumlardaki kullanma güçlükleri yanında,
küçük ve basit toplumlarda uygulanması, çoğunlukla sanıldığı kadar, kolay olmamıştır.
Harris, dilbilimci Pike'ın İlk kez ortaya attığı «emik» (phonemic ile uyaklı emic'ten) ve «etik»
iphonetic ile uyaklı efic'den) yaklaşımları karşılaştırmıştır. Bir toplumu, gözlemlenen
aktörlerin kendi anlam, ilişki ve nedensellik sistemi yönünden incelemek anlamına gelen emik
yaklaşım ile, aynı toplumu gözlemcinin seçeceği daha genel bir anlam, ilişki ve nedensellik
düzeni açısından anlayıp, anlatmak demek olan etik yaklaşım arasında önemli ayrılıklar
vardır. Pike'a göre, emik yaklaşımla bu amaca ulaşılamaz.
Adı geç konmuş olmakla birlikte, güçlük ve tanı (teşhis) yeni değildir. Harris'e göre,
emik yaklaşımdaki bütün çabasına ve «haberci» sinin güvenirliğine karşılık, Boas,
Kuvaktyutul kültürünün soy kökü sorununu (ana soyu mu; yoksa baba soyu mu?) yıllar yılı
çözememiştir. Çünkü, etik yaklaşım, o evrede, bilinen bu iki sistemden bir başkasını, bir
üçüncüsünü bilmiyor ve düşünemiyordu. .
Emik -> Etik Emik <- Etik
Emik<->Etik
Bu ilişkilerin anlamı. şudur: Etik bir gözlem yapmak isteyen gözlemcinin emik
yaklaşıma doğru kayması ne kadar kaçınılmaz ise, emik olduğu kabul edilen habercisinin,
gözlemcisinin etik görüşlerine doğru kayması belki o kadar olasıdır. Gözlemci ve haberciden
birisinin Ötekinin dilini konuşması bu dönüşümü kolaylaştırân bir ortamdır. Emik ve etik
yaklaşımlar arasındaki karşılıklı etkileşim ve girişim bir veri olarak kabul edilirse, her saha
çalışması aslında iki kültür sisteminin ortak bir ürünü olarak sonuçlanmaktadır, denilebilir.
Çağdaş etnografyanın öncülerinden ve en başarılı uygulayıcılarından biri sayılan
Malinowski, bugün artık klasikleşen «Argonaut» çalışmasının (1922) «Konu, yöntem ve
kapsam» bölümünde emik yaklaşımın önemi üzerinde durur:
Etnografın amacı, kısaca, yerli insanın görüş acısını, hayatla olan ilişkilerini, kendi
dünyasını kendisinin nasıl gördüğünü anlamak ve yansıtmaktır.
MaIinowski'nin adı geçen alan çalışmasından seçilmiş bir emik gözlemi ile etik bir
yorumun Türkçeye çevirisi aşağıdadır.
Emik Gözlem
Bahçe ve bostan tarımını etkileyen ve düzenleyen inançlar ve güçler arasında belki de
en önemlisi sihirdir.
Etik Yorum

Belki de en anlamsız ve gereksiz bir uygulama da kamkokola denilen çubuklardan
yapılmış dört köşe bağlantılardır. Bunlar, yam (tatlı patates) tarımına hiçbir yarar sağlamaz.
Ancak, süslemeye sihir için kullanılır.
Yerli için belki de en önemli bir inanç ve destek kaynağı olan kamkokola, Malinowski
için en anlamsız ve gereksiz bir uygulamadır. Bu saha çalışması, şüphe yok ki, bir bütünlüğe
ulaşmıştır. Ancak bu bütünlük, ne gözlemcinin kendi kültür kavramının ne de gözlemlenen
kültürün bütünlüğünü tümüyle yansıtan bir bütünlüktür. Benedict'in Zunilerle ilgili saha
çalışmasında, emik yorumlar yanında etik kategorilere yerleştirilebilecek değer yargılan
vardır. Antropolog Harris, Li An-Che’yi tanık göstererek, Benedict'in Zuni (Pueblo)
çalışmasıyla ortaya çıkardığı ikilemli (Apollocu-Dyonizik) güzelliğin eleştirisine katılır:
Benedict bu güzel sonucu, alan çalışması sırasında, kendi kavramsal simetrisine uygun
düşen etiki gözlemlere ağırlık ve önem vererek ve fakat bu simetriye ,ters düşen emiki olgu ve
verileri görmezlikten gelerek elde etmiştir.
Emik veya etik bakış açısıyla başlayan her saha incelemesinde, seçilen yaklaşımın bir
süre sonra karşıtına dönüşmesi, her etnografyada en azından bir kültür ikilemesi olduğunu,
bunun kaçınılmazlığını gösterir. Bu ikileme olasılıklarının türleri Tablo 1-5'te görülmektedir.
Saha çalışmalarında ortaya çıkan ya da çıkarılan kültür örüntüsünün (pattern) Tablo 15'teki 4 kümeleşmeden birine daha yakın olduğu söylenebilir. Bu etkileşimde, kültürlerarası
(K-k), kişilerarası (G-M) ve kültür-kişi arası (G-k ya da K-M) olmak üzere üç tür kültürleşme
(acculluration) söz konusu olabilecektir. Bu konuda Benedict şu ilginç gözlemi yapar:
Kültürler, sayıları binleri aşan davranış biçimlerini her zaman dengeli ve ahenkli bir
görüntüde birleştiremiyorlar; bütünleşme eksikliği bazı kültürlerde ne kadar yaygın işe;
ötekilerinde gerçek bir bütünleşme. o kadar karakteristik bir nitelik olabilir.
Tablo 1-5'te gösterilen etkileşimlerin, Benedict'in «bütünleşme eksikliği yargısında
payı bulunması olasılığı vardır. Ancak dört tür etkileşimden ve bunların kümeleşmelerinden
hangisinin, etnografyayı daha çok belirleyeceği kuramsal olarak bilinemez, önceden
söylenemez. İnceleyen ve incelenen kültürler arasındaki etkileşim (akültürasyon) ne oranda
yer almış ise, kültürün kendisinin değilse bile, etnografyanın o derecede bütünleşmiş olması
veya öyle gözükmesi beklenebilir. Antropolojik bilgi kuramının tartışmalarına katmadan şu
yargıya varılabilir: Bütünlük ya da bütünsellik kavramı, kültürün kendisinde var olan bir
nitelik olabileceği kadar, gözlemcinin kendi gözlemleriyle pekiştirmeye çalıştığı bir
önyargının çalışmaya yankısı da olabilir. Bütünün kavranıldığı, Gestaltçı okulun temel
savıdır. Gözlemci bütünü kavrıyorsa, karşıt olarak kavram ve gözlemlerini de bütünleştirme
eğiliminde olmalıdır.
Buraya kadar salt emik yaklaşımın bazı sorunları üzerinde duruldu. Oysa, antropoloji,
yalnız kültürlerin genel bir etnografyasını değil, fakat aynı zamanda, kültürlerin neden benzer
ya da farklı olduklarının etnolojisini de yapmaya çalışır. Salt emik yaklaşımla bu iş kolay, ya
da olanaklı görünmüyor. Kültürlerin neden benzeyip benzemedikleri sorusu, kaçınılmaz bir

karşılaştırmayı, bu karşılaştırma da etik ya da evrensel bazı ölçütlerin ve veridilinin
saptanmasını gerektirir. Bu gereğin yeterince yerine getirilememesi, sosyal bilimlerdeki
yöntem güçlüğünün ana nedenlerinden birisi olarak görülebilir.

ARAŞTIRMACININ YANSIZLIĞI SORUNU
Meksika'da yaşayan Tepoztlan toplumu iki ünlü antropolog tarafından ayrı ayrı
zamanlarda incelenmiştir. Redfield çalışmasında, bu kültürün son derece ölçülü ve barışçı
(Apolİocu) ilişkilere sahip olduğunu bulduğu halde, Lewis çalışmasında, Tepoztlan
kültürünün çatışmalar içinde (Dyonizik) olduğunu gözlememiş ve Redfield'in bulgularının
yanlışlığını göstermiştir. Redfield. Lewis'in eleştirisini çoğunlukla kabul etmekle . birlikte,
aralarındaki farkın araştırmacılardan ya da onların bakış açılarından ileri geldiğini
savunmuştur.
Aynı sorun, Benedict'in Zuni çalışması konusunda da ortaya atılmıştır. Benedict'in
«barışsever» köylülerini, Eggan «savaş sever» bulmuştur. Bu tür farkların iki önemli nedeni
vardır: Birincisi.araştırıcının kişisel eğilim ve yönelimleri veya görmek istedikleridir.
Benedict, sonucâ bakarak toplumun barışçı olduğunu söylerken; Eggan, bu barışın nasıl
sağlandığı, disiplin ve cezaların (sosyal kontrolün) şiddeti ve kültürel süreçler üzerinde
durarak, aynı toplumdaki çatışmayı vurgulamıştır. İkinci neden, araştırıcının sayısal ve
istatistik verilere ağırlık verip vermemesine ilişkindir. Güvenilir ve geçerli bir saha çalışması
için çeşitli tekniklere ve çeşitli sayısal bilgilere gerek vardır. Antropolog Lewis'in «Metot»
üzerindeki görüşleri, çeşitli tekniklerin birlikte kullanılması gereğini ortaya koymakta ve
araştırıcının «bilimsel» tarafsızlığa nasıl erişebileceğini genel çizgilerle göstermektedir.

SAHA ÇALIŞMASINDA İSTATİSTİK KULLANMA GEREĞİ
Klasik etnografyada istatistik (sayısal veriler ve oton sayısal yorumlaması) ya hiç
kullanılmamış ya da bu teknikten yararlanma çok sınırlı kalmıştır.Çağdaş etnografyada ise
gözlem, sayısal veriler ve istatistik tekniklerle birlikte kullanılmaktadır. Bu gelişme ve
değişme, tarihi bir örnekle daha iyi anlatılabilir.
Antropolog Mead, ünlü çalışmasında cinsel kişilik niteliklerinin, kültür tarafından
belirlendiğini bulmuştu. Ancak bulguların istatistik verilerle desteklememiş; kadın gibi
davranan erkeklerin ve erkek gibi davranan kadınların yüzde dağılımını vermemiştir. Oysa,
1950'den bu yana yapılan bazı çalışmalar, kültüre bağlı kişilik özelliklerindeki dağılımın %
40'ın altında bulunduğunu gösteriyor. Çağdaş antropolog, belli bir eğilimi, niteliği, kültürel
olayı, olguyu ve eylemi sadece görüp göstermekle yetinmiyor, onun yaygınlığının, yüzdesini,
istatistik ya da anlamlılık derecesini sayı İle anlatmak durumunda bulunuyor. Bu koşula
uymayan saha çalışmaları, yöntem açısından eleştiriye uğramakta, yetersiz sayılmaktadır.
Alanda Kültür Çalışması
Kültürün ne olduğu konusuna verdiğimiz cevaplarla, gerekli donanıma sahip olduktan
sonra iş, "antropolog kültürü sahada nasıl çalışır?" sorusunu cevaplamaya geliyor. Kültür,

kurallar ve standartlar kümesi olarak, doğrudan gözlenemez. Ancak gerçek davranış
gözlemlenebilir. Yapılması gereken şey, gözlenen ve işitilenden sosyal davranışı açıklamaya
yönelik birtakım kurallar ortaya koymaktır. Tıpkı bir dilcinin konuşmacının çıkardığı sesleri
anlamlı ibarelere dönüştürmek için çabalarını sistemleştirip kurallar geliştirmesi gibi.
Konuyu daha ileri götürerek, Bronislaw Malinowski'nin2 betimlediği Trobriand
adalıları arasında egzogami (dışarıdan evlilik) konusundaki tartışma üzerinde duralım:
"Trobriand adalıları arasında egzogami konusunda bir araştırma yaptığınızda
yerlilerin, egzogami kurallarının ihlali halinde felaketler, hastalıklar beklemekte ve hatta klan
ensestinin (akrabalar arasında, yasaklanmış cinsel ilişki) ölümlere yol açabileceğinden
korkmakta olduğunu görürsünüz. Ancak bu yerlilerin özgürlükçülerine göre suvasova
(egzogaminin ihlali), erotik tecrübenin oldukça ilginç ve hafif meşrep bir şeklidir. Mülakata
katılanların çoğu bu kabahati işlediklerini itiraf etmekle kalmadılar aynı zamanda bununla
böbürlendiler.
Malinowski'ye göre bu tarz ihlallerin sıklıkla meydana geldiği durumlarda,
dedikodular eylemlerden daha sıktır. Malinowski, Trobriand'ların söylediklerine kendi
izlenimlerinden daha fazla değer verirdi. Kültürel ideallerle kişilerin gerçek davranışları
arasındaki çelişkinin bir benzeri herhangi bir kültürde de bulunurdu.
Bu örneklerden anlaşıldığı gibi, antropolog ortaya atılan kültür betimlemesinin
gerçekçi olup olmadığına dikkat etmelidir. Bunu güvenli bir biçimde sağlamak için uyulması
gereken üç farklı metot vardır: Birincisi; kişilerin paylaştıkları kurallar, anlayışlar yani,
toplumlarının izlemesi gereken metotlar hakkındaki fikirleri kontrol edilmelidir. İkincisi;
insanların inandıkları ölçüde bu kurallara uyması yani, düşündükleri gibi davranmaları
hususuna özellikle dikkat edilmelidir. Üçüncüsü; doğrudan gözlenen davranış dikkate
alınmalıdır, Trobriand örneğinde suvasova kuralının gerçekten ihlal edilip edilmediği
konusunda olduğu gibi. Burada Çöp Projesinde gördüğümüz gibi insanların nasıl
davranmaları gerektiği hakkındaki fikirleri, nasıl davrandıkları hakkındaki fikirleri ve
2

Branislavv Malinowski (1884-1942): Polonya doğumlu Malinowski, "Her yerde yaşayan insanlar belirli biyolojik
ve psikolojik gereksinimleri paylaşırlar ve tüm kültürel kurumların nihai fonksiyonları bu ihtiyaçları karşılamaktır,"
der. Örneğin herkes fiziksel dünyayla ilgili ilişkilerinde daima kendini güvende hissetmek ister. Bundan dolayı bilim
ve teknoloji bazı doğal olguları açıklamada yetersiz kaldığında (güneş ve ay tutulması ve deprem gibi) güvenlik
duygusunu yeniden tesis edecek ve bu olguları anlamlandıracak birer kurum olarak din ve büyüyü geliştirirler.
Malinowski'ye göre kurumun niteliği işlevince belirlenir. Tüm kültürler tarafından karşılanması gereken üç temel
ihtiyaç düzeyini Malinovvski şöyle sıralar: 1. Bir kültür yeme-içme ve diğer yaşam gereksinimleri gibi biyolojik
ihtiyaçları karşılamalıdır. 2. Bir kültür hukuk ve eğitim gibi araçsal ihtiyaçları karşılamalıdır. 3. Bir kültür din ve
sanat gibi bütünleştirici ihtiyaçları karşılamalıdır. Eğer bir antropolog bir kültürün üyeleri için bu ihtiyaçların
karşılanabileceği yolları analiz ederse, Malinovvski onun kültürel özelliğin kökenine varacağına inanır. Bu inanç
ispatlanmamış olsa da, Malinowski'nin yaklaşımına göre verinin kalitesi etnografik alan için yeni standartlar
koyacaktır. Kendisi bu çalışma metodunu 1915- 18 arası Trobriand Adaları'ndaki çalışmalarında sergilemiştir. Bu
çalışmalardan önce, bir kültür hiç bu kadar derinlemesine incelenmemiş ve egzotik bir kültür hakkında bu kadar
bilgiye sahip olunmamıştır. Malinowski'nin Trobriand Adaları çalışmaları sayesinde etnografya, bilimsel bir girişim
haline dönüşmüştür.

gerçekte nasıl davrandıkları üç farklı şeydir. Antropolog, bu elementleri dikkatli olarak ele
aldığında, bir kültürde kabul edilebilir davranışı açıklayabilecek kurallar kümesine ulaşabilir.
Kuşkusuz antropolog sadece bir insandır. Kişinin kendi duygularıyla kültürünün
şekillendirdiği ön yargılarını birbirinden ayırması oldukça zor bir iştir. Bu iş uğruna çaba sarf
etmek önemlidir; zira antropolog aksi takdirde gördüklerini ciddi anlamda yanlış
yorumlayabilir. Bu noktada yukarıda örnek verilen Malinowski'nin Trobriand adalıları
üzerinde yaptığı incelemede, Batılıların kadınlar hakkındaki ön yargıları yüzünden önemli
bilgilerde nasıl yanıldığını görebiliriz.
Saha araştırması örnek
Trobriand Kadınlarının Önemi (Annette B. Weiner, The Trobtianders of Papua New
Guinca, 1987).
Bir saha araştırmasının başında bir köye girip etrafta dolaşmak yepyeni bir dünyada
kültür konusunda yol gösterecek tabelalar olmadan ilerlemeye benzer. İnsanların
yaşamlarında yol gösterici unsurlar olan değerleri öğrenmek hiç de kolay değildir. Saha
çalışması; dinlemeyi, izlemeyi, yeni bir dili ve yeni hareketleri öğrenmeyi, diğerlerinin iş,
güç, ölüm, aile ve arkadaşlara yüklediği anlamı anlayabilmek için kendi kültürel
varsayımlarını bir kenara bırakmayı gerektirir.
Papua Yeni Gine'deki Trobriand Adalarında, antropolog William Haviland, antropolog
Malinovski’nin ardından saha çalışması gerçekleşmiştir. 1971'de William Haviland,
Trobiandlara yaptığı ilk yolculuğun arifesinde Malinowski'nin ayrıntılı yazılarını okuduğu
için Trobiandlıların gelenek ve inançlarını tanıdığını düşünüyordu. William Haviland, çok
önemli noktalarda ihmale gelmeyecek farklılıklar tespit etmiş olmasına rağmen
Malinowski'nin kendi sonuçlarına nasıl vardığını anladı. Vardıkları farklı sonuçlar,
Malinovvski'nin yaptığı yorumların yanlış olmasından değil, yaptıkları saha çalışmalarının
arasında 60 yıllık bir zaman farkının olması nedeniyle bu zaman içinde gelişen antropoloji
biliminden ve sorgulama tekniklerinden kaynaklanmaktaydı.
Araştırma sonuçlarında gözlemlenen farklar etnografya yazılarının "kurgu" ya da
"kısmi gerçekler" olduğunu gösteren bir örnek değil, antropoloji disiplininin tarihsel gelişimi
içerisindeki değişimlere bağlı idi.
William Haviland’ın çözümlemesinin Malinowski'ninkinden en büyük farkı,
kadınların üretici çalışmasını dikkatle ele almış olmasıdır. Aslında çalışma planında kadınları
mercek altına almak gibi bir düşüncesi yoktu, ancak adaya geldiği ilk günde, kaldığı köydeki
kadınların, ölen birinin anısına muz yaprakları ve muz lifinden yapılma eteklerden ibaret olan
mal varlıklarını değiş tokuş ettiğine tanıklık etmiş, böylece kadınların ekonomide
yüklendikleri rolü, Malinowski'nin çalışmalarında değinilenden daha ciddi bir tarzla ele
almaya karar vermiştir. Malinowski, Trobriand kadınlarının iyi bir statüye sahip olmasını,
soyun kadın tarafına dayalı olduğu (matrilineal) bu toplumda kadınların soy ağacı açısından
önem taşımasına bağlamıştır. Malinovvski, kadınlarının üretim faaliyetlerini incelemediği

için, konunun kadınların servetiyle ilgili yönünü hiç ele almamıştır. Saha araştırma notlarında
kadınların, ölüm vakalarında değiştirilmek üzere muz demetleri yapmak gibi yararsız bir işle
uğraştığına rastlanır ama yayınlanmış eserlerinde sadece erkeklerin servetinden bahsedilir.
William Haviland’ın, bu konuyu vurgulaması hem Trobriandlı kadınları etnografya
açısından gün yüzüne çıkarmış, hem de Malinovvski'nin Trobriandlı erkekler hakkındaki
varsayımlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamıştır. Örneğin, Malinovvski'ye göre
Trobriand ailesinde en basit ilişki örgüsü "haklı anne" ve "sevecen baba" şeklinde kadın
soyuna dayanan prensiplere göre işlemekteydi. "Yabancı" olarak adlandırılan babanın
çocukları üzerinde çok zayıf bir otoritesi vardı. Bir kadının erkek kardeşinin, yönetici bir figür
olarak kız kardeşinin oğulları üzerinde kontrol sahibi olma yetkisi vardı, çünkü bu çocuklar
babalarının kadın soyuna değil dayılarının kadın soyuna mensuptu. Malinowski'ye göre kadın
soyu meselesi, Trobriandlıların erkeklerin biyolojik olarak doğurucu olmadığına
inanmalarından kaynaklanır. Bir adamın karısı, ataların ruhunun bedenine girip döllenmeye
sebebiyet vermesiyle hamile kalır. Çocuk doğduktan sonra soyunun geldiği tarafı temsil eden
dayısının getirdiği patateslerle beslenir. Malinovvski, babanın bu sayede çocuğuna sadece
sevgi verebildiği sonucuna varmıştır.
William Haviland’ın çalışmasında ise, baba çocuğun hayatında büyüyüp evlendikten
sonraki döneme kadar uzanan çok önemli bir role sahiptir. Çocuğun anne soyundan da çeşitli
şeyler alarak zenginleşmesini ister. Çocuk da ölümünden sonra bile babasına karşı
sorumludur. Bu yüzden baba ve çocukların yaşamı çok geniş çaplı değiş tokuş zincirlerine
dayanır, bu uygulamalar ilişkilerinin gücünü ortaya koyarken her iki tarafın kadın soyunun
üyelerinin de faydalanacağı bir ortam yaratır. Bu değiş tokuşlarda kadınların ve kadın
servetinin merkezi bir konumu vardır. William Haviland’ın çalışmasına göre, saha
çalışmalarını ağırlıklı olarak Kirivvinalan inceleyerek yapan Malinowski'nin gerçek reisler
olarak tanımladığı Trobriand liderleri, aslında eşit olan insanlar arasında önceliği olan
kişilerden başka bir şey değildir. Malinowski, Trobriand kadınlarının büyük ölçüde servet
değiş tokuşu yaparak siyasette söz sahibi olduğunu ve erkekler arası değiş tokuşlarda istikrar
sağlayıcı bir unsur olduğunu da gözden kaçırmış olmalıdır. Kadınların serveti, ölen birinin
ardından erkeğin kaynaklarının harcanmasına neden olur. Ayrıca ölüm vakalarında erkeğin
sadece kendi değerli kabuk ve taşlarına bağımlı olmadığını da ortaya koyar. Kadınların bu
istikrar sağlayıcı ilişkisi ve erkek kaynaklarının bir kısmını belli bir noktaya aktarırken bir
kısmını özgür bırakması, liderlerin daha çok yetki kazanacak şekilde güçlenmelerine engel
olur.
Malinovvski'nin kadının sosyal ve siyasi rolünü yansıtamaması şaşılacak bir durum
değildir. Antropologlar ancak yakın zaman önce kadın çalışmalarını ciddiye almaya
başlamışlardır. Ayrıca geçmişte kadın olsun erkek olsun bütün etnograflar toplumları
erkeklerin perspektifinden incelemişlerdir. Cinsiyetlere yüklenen rollerin incelenmesinde
"kadının fikri" görmezden gelinmiş, antropologlar kadınların erkeklerin gölgesinde yaşadığına
inanmış, toplumun kamusal alanını değil özel alanını doldurup ekonomi ya da siyasetle
ilgilenmek yerine çocuk büyüttüğünü düşünmüşlerdir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Saha çalışması yöntem ve tekniklerine ………………………..senir.

2- Doğa bilimlerinde ve onlara benzeyen yer bilimlerinde, arkeoloji ve fizik antropolojide,
bilginin doğruluğu…………………….. kontrol edilebilir.

3- Bir tarihçi bilgilerinin doğruluğunu hangi yöntemle kanıtlar?
a) deney yöntemi
b) karşılaştırma yöntemi
c) anket yöntemi
d) yüzyüze görüşme yöntemi
e) gözlemleme yöntemi
4. Çağdaş etnografyada ise ………………………..
i………………….. tekniklerle birlikte kullanılmaktadır.

,

……………………

ve

5. Bir toplumu, gözlemlenen aktörlerin kendi anlam, ilişki ve nedensellik sistemi yönünden
incelemek anlamına gelen ……………………… yaklaşım ile, aynı toplumu gözlemcinin
seçeceği daha genel bir anlam, ilişki ve nedensellik düzeni açısından anlayıp, anlatmak demek
olan …………………yaklaşım arasında önemli ayrılıklar vardır.

CEVAPLAR
1- Etnografya
2- Deneylerle
3- B
4- Gözlem, sayısal veriler ve istatistik
5- Emik, etik

11. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.
11.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültürleme nedir?
2. Eğitim antropolojisi açısından bakıldığında insanların toplum yaşamından edindikleri
kültürel içerik, iç-içe geçmiş, birbiriyle binişiklik gösteren kaç büyük süreçte
toplanmaktadır?
3. Kültür Muhteva Rehberi nedir, ne işe yarar?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

.
.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Kültürel süreç, kültürel adaptasyon, kültür fonksiyonu, Kültürel Muhteva Rehberi, kültürleme,
süreklilik, değişkenlik

Giriş
Bu hafta derste; Kültürel süreç, kültürel adaptasyon, kültürün fonksiyonları konuları
işlenecektir.

Kültür ve Süreç
Evrim safhasında insanlar, diğer canlılarda olduğu gibi, çevrelerine uyum
sağlama problemiyle yüz yüze gelirler. Adaptasyon terimi organizmaların uygun çevreye
yararlı bir uyumu başarma süreçlerini ifade eder ve bu sürecin sonucu organizmaların
tehlikelerle başa çıkma ve ihtiyaç duydukları kaynakları elde etme ve içinde yaşadıkları
çevreyi güvenceye almalarına imkân veren yapısal özelliklere sahip olmalarına işaret eder.
İnsanların dışında organizmalar avantajlı anatomik ve fizyolojik özellikler geliştirerek uyum
sağlayabilirler. Örneğin vücudu kaplayan kıllar, diğer fizyolojik mekanizmalarla birlikte
memelileri aşırı sıcaktan korur. Çok özel dişler ihtiyaç duydukları çeşitli yiyecekleri
bulmalarını sağlar. Bununla birlikte insanlar, çok daha fazla oranda kültürel adaptasyona
bağlıdırlar. Örneğin, soğuk iklimlere karşı insanları koruyacak doğal kürkleri yoktur. Onun
yerine kendi kürklerini yaparlar, ateş yakarlar ve soğuktan korunmak için barınaklar inşa
ederler. Bunun ötesinde kültür insanların çevrenin çeşitli imkanlarından faydalanmasına
imkan verir. Kültür sayesinde insanlar çevreyi kendi amaçlan doğrultusunda yeniden
şekillendirerek Kuzey Kutbuna, Sahra'ya gidebilirler. Yine kültür aracılığıyla insan türü
sadece hayatta kalmayı garantilemez, aynı zamanda egemenlik alanını da genişletir.
Adaptasyon: Organizmaların varolan çevreye yararlı bir uyumu başarma
sürecidir. Bu sürecin sonunda organizmaların yapısal özellikleri, genel anlamda
bulundukları, belirli bir çevrenin koşullarına uyum sağlar.
Kuşkusuz bunlar insanın tüm yaptıklarının belirli bir çevreye uyum sağlayıcı
özelliğinden kaynaklanır demek değildir. Sadece verili olması durumunda insanlar çevreye
tepki göstermez. Onun dışında insanoğlu algıladığı her şeye bir tepki verir. Ne var ki farklı
insanlar aynı çevreyi kökten farklı şekilde algılayabilir, insanlar çevreden ziyade nesnelere
tepki gösterirler: Kendi biyolojik özelliklerine, birinin ya da kendilerinin inançlarına, kendi ya
da bekalarının davranışlarının sonuçlarına… İşte tüm bu tepkiler beraberinde problemleri
getirirler ve insanlar problemlerle ya da meraklarını çeken konularla başa çıkmada kültüre
başvururlar. Kendilerini güvende hissetmek için kültürleri çevreye uyumlu, ya da en azından
uyumsuz olmayan, davranışlar üretmelidir. Ancak bu ifade, kültürel uygulamalar belirli bir
çevreye uyum sağlamak için ortaya çıkmıştır demekle aynı şey değildir. Gerçekte adetin
güncel faydası bu adetin kökenini aydınlatmada yetersiz kalır.
Bunun ötesindeki karmaşa belirli bir adaptasyonun göreceliliğidir. Bir bağlamda
uyumlu olan bir başkasında uyumsuz olabilir. Örneğin, yiyecek toplayıcı halkların sağlık
koruma uygulamaları düşük nüfus seviyelerine ve bazı iskan hareketliliği düzeyine uygundur.
Ama geniş ve tamamen yerleşik yaşayan nüfuslarda aynı uygulama ciddi sağlık sorunlarına
yol açabilir. Benzer bir biçimde, kısa dönemde uyumlu olan bir davranış uzun dönemde
uyumsuz hale dönüşebilir. Böylece Eski Mezopotamya'da (bugünkü Irak) sulamanın gelişmiş
olması kısa dönemde yiyecek üretiminin artmasını mümkün kılmış ama uzun dönemde
topraktaki tuz miktarının tedrici olarak artmasına yol açmıştır. Bu durum uygarlığın M.Ö.
2000 yıllarındaki çöküşüne katkıda bulunmuştur. Benzer olarak, bugün Doğu Amerika gibi
yerlerde yiyecek üretiminin dışında kullanılan tarım alanlarının "gelişimi" bizi gittikçe artan
oranda marjinal yerlerde üretilen yiyeceklere bağımlı kılmaktadır. Yüksek oranda ve kaliteli

ürünler pahalı teknolojinin uygulanmasıyla sağlanabilir. Fakat toprak yüzeyinin sürekli kaybı,
sulamada kullanılan suların buharlaşmasıyla toprağın tuz oranında gittikçe yükselen artış,
sulama kanallarının alüvyonlaşması ve daha sözünü etmediğimiz muhtemel bir su ve yakıt
kıtlığı gibi faktörler uzun dönemde yüksek ürün elde etmenin hiç de mümkün olmadığını
göstermektedir.

KÜLTÜREL MUHTEVA İLİŞKİLER VE SÜREÇLER
Kültür şemasında yer alan temel kurum ve değişkenlerin iki elin parmak sayısından
pek fazla olmadığı görülür:
Tarihi kaynaklar ve törelere,

Üretim-tüketim.

Aile ve akrabalık,

Din, devlet ve yönetim,

Sağlık ve hastalık,

insan (nüfus),

Bilim, sanat ve eğitim,

DÜ ve kişilik-sistemi,

Yerleşmeler,

Doğal çevre, gibi.

Kültür şemasında yer alan bu kurum ve değişkenler, şaha araştırmalarında, bilimsel
incelemelerde kullanılamayacak kadar geniş ye soyut kavramları ihtiva ederler. Bu kurum ve
değişkenlerin, kendilerinden çok aralarındaki ilgi ve ilişkileri (yapılan) incelemek isteyen
sosyal-kültürel antropolog, daha dar kapsamlı, küçük ve gözlemlenebilir veriler toplamayı ve
bunlar üzerinde çalışmayı tercih eder; teknik bakımdân, böyle çalışmak zorunda-dır. Devletle
sağlık ve eğitim arasında, aile ile üretim-tüketim arasında sıkı İlişkiler vardır. Ancak, böyle
bir genel ilişkiyi incelemek, bu tür incelemelerden uygulama sonuçlan çıkarmak son derece
zordur. Yöntemsel güçlükleri yenmek ve saha araştırıcılarına sistematik bir kılâvuz
hazırlamak amacıyla 1940'lardan bu yana büyük çabalar gösterilmiştir. Yale
Üniversitesi'ndeki Beşeri İlişkiler Dokümantasyon Merkezi'nde (HRAF) antropolog Murdock
ve yardımcıları tarafından sistematik bir sınıflama rehberi hazırlanmıştır.

KÜLTÜREL MUHTEVA REHBERİNİN KULLANILMASI
Kültür Muhteva Rehberi bir sınıflama ve kodlama sistemidir. Rehber,
hangi tür bilgilerin hangi kodla (numara) sınıflanıp saklanacağını ve bulunacağını gösterir.
Rehberin bu yoldaki kullanılışı, Yasa'nın Hasanoğlan çalışmasından alınan bir örnekle
aşağıda açıklanmaktadır:

«...
,
178.183
562.581

evlenmek
isteyen
delikanlı
gelecekte
eşi
olacak
kızı
seçebilme
özgürlüğüne
sahip
olmuş
gibidir.
Kız
ise
ana
ye
babasının,
evlenmesinden yana olan kararlarına karşı

584.671

Bugün
.

İtiraz etme hakkına sahip değildir.

Ancak evleneceği erkeğe kaçarsa, bu özgürlüğe
kavuşabilir».

"

Bu paragraftaki bilgiler, Rehbere göre aşağıdaki maddelere gimektedir:
178 Sosyal/kültürel eğilimler (değişmeler)
183 Kurallar, normlar
562 Cinsiyete göre [sosyal] farklılaşma
581 Evliliğin dayandığı temeller

.

584 Evliliğin kararlaştırılması, eş seçilmesi .
671 Hukuki normlar.
Türk Köy Kültüründe evlilikle ilgili töreler kodlanmak istenirse, yukarıdaki
paragraf, aynı zamanda, adı geçen 6 maddeye girecektir. Bu kod numaraları paragrafın
satırları yanına işaretlenmiştir.
Rehber bir el kitabıdır. Sosyal bilimcinin ilk adımda hatırına gelmeyen
değişkenleri, halk bilimcilerin kadrolarını bulmaya yardım eder, tıpkı unutulmuş veya
bilinmeyen bir telefon numarasının rehberde aranıp bulunması gibi.
Kültürel Muhteva Rehberi adından da anlaşılacağı gibi. malzemenin kendisi
değil, onun adı, başlığı, kodu veya gösterge (indeks) numarasıdır; konu ve değişkenlerin asıl
ve yardımcı (ait).kategorilerini gösterir. Rehber, kendi desimal (ondalık) sistemine göre,
kodlanmış etnografik bulgu ve bilgilerin karşılaştırılmasını sağlar. Bu sistemi kullanarak,
kültürlerarası karşılaştırmalı araştırmalar yapmak mümkündür; bugün, böyle araş-tırmalar
yapılmaktadır.
(2)Kültürel Muhteva Rehberi, bir kültür teorisi ya da belli bir kültür teorisinden
çıkarılmış bir model değildir. Kategorilerin seçilmesinde onların sıralanış ve kullanılmasında
yalnızca kullanış ve kolaylık hedefleri güdülmüştür. Birbiriyle ilişkili değişkenlerin birbirine
yakın düşürülmesine çalışılmıştır.
(6) Rehber, bir yöntem kitabı da değildir. Herhangi bir araştırmada bulunması
gereken değişkenleri hazır olarak bulmak için, Rehber'den bir söz-lük imiş gibi yararlanmak

gerekir. Diyelim ki, araştırıcı «evlilik kuralları» üzerinde çalışmaktadır. Bu konu ile ilgili ana
bölüm (evlilik) 58'dir. Evlilik kurulan, onun bir alt maddesidir. Fakat Rchfeer baştan sona
tarandığında, aşağıdaki ek madde ve kategorilerin de, doğrudan doğruya ya dâ dolaylı yoldan,
evlilik kurallarıyla ilgili olduğu görülür: .
İkinci derecede tercih edilen

587
evlilikler
591.
621

Ailenin oturma yeri ve yurdu .
Yöresel dış-evlilik ya da iç-evlilik [kuralları]
Cinsiyet ve evlilik suçları

684
831

Bekâret (kızlık)

835

Ensest {incest, fücur) yasağı

836

Evlilik öncesi cinsel hayat

;

881 Buluğ töreni [suçluluk] sınavı

885 Evlilik Öncesinde erginin cinsel hayatı
Reihfaer' den böyle bir ek liste çıkaran araştırmacı 582'ye ek olarak, dilerse,
yukarıdaki konulan.veya onlardan bir kısmını da sorup araştırabilir. Ancak bu zorunlu
değildir. Bu örnekten görülüyor ki, Rehber, özellikle saha araştırmacıları için hazırlanmadığı
halde, onlar tarafından kolayca ve belli amaçlarla kullanılabilir.
Kültürel Muhteva Rehberi, yeryüzündeki bütün kültürlerin bütün kurum ve
değişkenlerini içine almak amacıyla hazırlanmış ve aynı amaçla bir kaç kez değiştirilmiş ve
genişletilmiş olduğu halde, evrensel bir rehber olmaktan çok uzaktır. Dikkatli bir okuyucu,
Türk Kültürüne ait bazı ait kategorilerin bu Rehberde bulunmadığım hemen fark edecektir
(sünnet, mevlit, hac vb. gibi).Böyle durumlarda, mevcut maddeler değiştirilebilir, yeniler
eklenebilir, hatta yeni kategoriler açılabilir. Veya mevcut kategorilere girmeyen veriler, «000»
ya da «00» kodu altında toplanabilir.
Sosyal/kültürel antropolog, Kültürel Muhteva Rehberindeki
bütün
kategorileri ve maddeleri kullanmaz, kullanamaz. Bilimsel geleneklere göre, güvenilir bir
etnografyada veya saha çalışmasında en azından 10-15 kategori ve bunlarla ilgili alt maddeler
bulunmak gerekir. Sınırlanmış bir yaklaşım için bile. antropolog, araştırma yaptığı toplumda
bir-iki takvim yıl geçirmek, en azından «4 mevsim» çalışmak zorunda kalır.
Öte yandan, «ulusal bir etnoloji projesi» yada Rehber'deki bütün kategorilere ait
verilerin toplanıp kodlanması, ancak çok geniş bir ekibin işi olabilir ve yıllar sürer. Böyle bir
proje tamamlanıncaya kadar, ilk kategorilerdeki veriler eskiyecek ya da anlam ve önemini

kaybedecektir. Bu nedenle. «ulusal etnoloji» denemeleri, bir fikir ve öneri aşamasından öteye
geçememiştir.

KÜLTÜREL KONULAR VE İLİŞKİLER
Sosyal/kültürel antropolojinin konusunun «kültür» olduğunu söylemiştik. Bu
bölümde üzerinde durulan Kültürel Muhteva Rehberinde ise (Tablo 2 A ve 2 B) kültür
kavramına giren kurum ve değişkenlerin sistematik bir dökümü (envanteri) yapılmıştır. Bu
aşamada okuyucunun aklına gelebilecek soru şudur: «Mademki Rehber, kültür kavramına
girebilecek, girmesi mümkün ve muhtemel olan bütün alt konuların başlıklarını ihtiva
etmektedir, Öyleyse sosyal-kültürel antropolojik bir incelemede, bütün bu konular ele alınır
mı, bütün bu değişkenler bulunur mu?»
Sorunun cevabı, daha önce de .değinildiği gibi ve tek kelime ile, hayırdır. Ancak,
soruya, gerekçeli ve doyurucu bir cevap vermek için, antropoloji ile etnografya arasındaki
ayrımı hatırlamakta yarar vardır. Rehber, adı üstünde, bir telefon ve adres rehberi ya da sözlük
gibidir. Orada her şey (aranması, İhtiyaç duyulması muhtemel her kategori) bulunur ya da
bulunmalıdır; fakat yine bir telefon rehberi ve sözlükte olduğu gibi. Kültür Muhteva
Rehberindeki her kod ve bölüm. her araştırmada kullanılmaz. Tıpkı bir yazarın sözlük
kullanması gibi, antropolog, hangi genel ya da özel sorunlarla ilgileniyorsa, onlarla ilgili
maddelerden yararlanır. Her antropologun, genel kültür kavramı içinde ilgilendiği belli
sorunlar vardır. İyi bir tarihçinin ve arkeologun, tarihi çağlardan çok, belli sorunlar üzerinde
çalışması gibi. iyi bir antropolog da, belli sorunlar üzerinde çalışır ve uzmanlaşır.
İlkel küçük ve geleneksel toplulukla, bazen, genişçe bir aile sistemi ötesinde
örgütlenmediği için, aile ve akrabalık ilişkilerinin tümüyle incelenmesi, aslında, tüm «sosyal
yapının araştırılması anlamına gelebilmektedir. Toplumsal rol ve görevlerin cinsiyete göre
bölünmesi de, bu açıdan, aile-akrabalık ilişkileri konusunun tamamlayıcısı olmaktadır. Öyle
ki, aile-akrabalık ilişkileri, evlilikten (kimin kimle evlenebileceğinden) doğuma; buluğ ve
eriştirme törenlerine; ergin kişiye es bulmaya, ölüme, mal-mülk bölünmesine, miras ve
mülkiyet haklarına kadar, bütün bir hayat tablosunu içine almaktadır. Aynı konulara,
daha.genel olarak, toplumdaki «değiş-tokuş» siste-minin görünümleri gibi bakmak da
mümkündür. Çeşitli yerleşmeler, kurumlar, alt kültürler halinde gruplaşan ve işbölümü yapan
kişiler arasındaki alışverişler, tüm sosyal yapıyı oluşturmaktadır. En ilkelinden en ileri olanına
kadar, her toplumda rastlanan, büyü, sihir ve din faaliyetleri, birey ve grupların doğa ile ya da
birbiriyle olan ilişkilerinde gözetmekte oldukları korunma ve güvenlik önlemleridir. Bazı
toplumların büyü. sihir ve dua ile elde etmek istedikleri sonuçlara, öteki bazı toplumlar
bilimsel araştırma. sigorta veya savaş yoluyla ulaşırlar. Biçimler değişiktir fakat ihtiyaçlar
yapılan işler amaçlar ve yatırımlarda benzerlikler vardır.
Bütün bu konular arasında en güç ya da tartışmalı olanlardan birisi, şüphe yok ki,
kişilik sorunudur. Her kültürel sistem, kendine.uygun insan belli süreçlerle yetiştirmekte ve
eğitmektedir. Sistem. bir yandan bu güç görevi yerine getirmek İçin gerekli ayarlamaları
yaparken, yetişen bireyler ye kişiler sistemin eksik ve kusurlarını düzeltmek olanağını
bulmaktadır.

Kültürel süreçlerin önemli bir bölümü, kişi ile sistem arâsındaki bu sürekli
etkileşimin ve onun sonuçlarının açıklamasına yöneliktir. Bu süreçlerin neler olduğu aşağıda
kısaca açıklanmaktadır.

KÜLTÜREL SÜREÇLER
Sosyal/kültürel antropologlar, bir önceki alt-bölümde özetlenen ve tartışılan
konulara ve sorunlara, belli süreklilikler, başı-sonu belli olmadan süregelen olaylar olarak
bakarlar ve bu tür sürekli oluşlara «süreç» (process, pro-cessus) adını verirler. Bir bakıma
kültürel süreçler, kültürün kendisi gibi, sosyal antropolojinin kavramsal araç ve gereçleridir.
Sosyal antropolog kültürel olguya bu araç ve gereçlerle yaklaşır, gözlemlerini bu başlıklara
göre sınıflar ve değerlendirir. Kültürel süreçlerin kültürel olaylardan farkı, daha genel, soyut
ve evrensele yakın düzeyde geçerli kavramlar olmalarındandır.
Eğitim-öğretim olayı —toplumun eğitim geleneği ya da örgün okul evreleri
olarak değil de— bireyin yaşam boyu kazandığı kültürel içerik (muhteva) açısından
incelendiğinde ortaya yeni yeni süreçler çıkarmaktadır.
Asıl amaç kültür vermek, kültür edinmek, kültürü geliştirmektirKültür
edinmenin çeşitli yolları vardır. Okuyup yazmayı öğrenmekle, okula gidip orada anlatılanları
dinlemekle, deney ve uygulamalara katılmakla, sınavlara girip sonuçlan tartışıp
değerlendirmekle de çok şeyler öğrenileceği, kuşkusuz, doğrudur. Ancak, kişiler günlük
yaşamda neler yapar da öğrenmezler ki? İnsanoğlu yalnız okulda değil, her yaşta her
yaptığından iyi kötü bir şeyler öğrenir. Böyle değerlendirildiğinde, okul dışında öğrenilenler
okulda öğrenilenlerden kat kat çok ve anlamlıymış gibi gözükmektedir. İşte bu yüzdendir ki,
sosyal bilimci açısından, okulsuz köyde tarımcıyı yetiştiren çok etkili ve başarılı bir eğitim
süreci vardır da, bir kasaba okulunda ya da kent üniversitesinden toplumca istenen-beklenen
eğitim yapılmayabilir; yapılmakta olan yeterli görülmeyebilir.
Eğitim antropolojisi açısından bakıldığında insanların toplum yaşamından
edindikleri kültürel içerik, iç-içe geçmiş, birbiriyle binişiklik gösteren dört büyük süreçte
toplanmaktadır:
1) Kültürleme,
(2)

Kültürleşme,

(3)

Kültürlenme ve

(4)

Kültür değişmesi süreci

ŞEKİL 3.

OAHOMAY

(AFRİKA) AİLE SOFRASI: ÇOCUK FARE YEMEYİ ÖĞRENİYOR.

Yukarıdaki süreçlerden en önemli iki tanesi, kültürleme (encul-turation) ile
kültürleşme (acculturation), sosyal/kültürel antropolojide en yaygın olarak incelenen
süreçlerdir.

KÜLTÜRLEME
«Kültürleme, insanoğlunun çocuk veya ergin olarak kendi kültüründe etkinlik
kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinç dışı şartlandırmalar» olarak
tanımlanır. Kavram ilk kez, antropolog Herskowits tarafından 1948'de önerilmiştir. Tanımdan
anlaşıldığı gibi. kavram, sosyologların ve sosyal bilimcilerin kullandığı sosyalizasyon
(toplumsallaştırma)dan daha geniş kapsamlıdır. «Sosyalizasyon» yalnızca. topluma uyum
sağlayan bir süreç olduğu halde, kültürleme öteki tüm koşullandırmaları da içine almaktadır.
Öte yandan, kültürleme eğitim kavramından da daha geniş kapsamlıdır.
Çünkü, eğitim, kültürlemenin bilinçli, erekli veya istendik şartlamalarını içermektedir.
Oysa, kültürleme, tanımı gereği, bilinçsiz ya da bilinç-dışı, yaygın, kendiliğinden rastgele,
bireysel öğretmeleri ve şartlanmaları da Kültürleme, en geniş anlamıyla, eğitim ve
öğrenmedir.

ŞEKİL 4.

KÖYDE KÜLTÜRLEME: Çocuğunu Taşıyan Ana ve Bebeğini Taşıyan Kız.

Kültür süreçleri arasında en önemlisi ve evrenseli sayılan kültürleme (Batı dillerinde
enculturation), kişinin doğumundan ölümüne değin kendi toplumunun kültür içeriğini
öğrenmesi, toplumca istenen, beklenen insan olması sürecidir. Kültürleme, en geniş anlamda
(toplumsal boyutlu) eğilimdir. Sosyal bilimcilerle hekimlerin "toplumsallaştırma"
(sosyalleştirme) adını verdikleri eğitim olgusu kültürleme'dir. Şu önemli ayrımla ki,
toplumsallaştırma yoluyla eğitimin belli yaşlarda başlayıp belli yaşlarda sona erdiği
varsayılır. Oysa kültürlemenin yaşı-sınırı yoktur.
İnsan yaşamı boyunca bir şeyler öğrenir. Okul öncesinde (doğumla) başlayan
kültürleme, okul sıralarında, okul dışında ve okul sonrasında da sürer gider.
Kitaplıklarımızdaki eğitime giriş kitapları, okul çatısı altındaki öğrenme süreci üzerine
yazılmış olmakla birlikte, şu anda okumakta olduğunuz bu bölüm daha çok okul dışındaki
yaygın ve sürekli eğitimi üzerinedir. Eğitim antropologlarının görüşüne göre okul, toplumun
eğitimi açısından nice önemliyse, toplumun kültürü de okuldaki kültürleme süreci üzerinde
onca etkilidir. Toplumdaki yaygın kültürlemeyi dikkate almayan okul eğitimi beklendiğince
başarılı olmadığı halde başarılı sayılan çoğu okul deneylerinin genel kültürleme süreci içinde
yer aldığı da söylenebilir. Ün kazanmış yatılı okul örnekleri, okul ile toplumdaki eğitimi
ayırmaktan çok bir araya getirdikleri için başarılı olmuşlardır.
Adını Batı'dan uyarlayarak kullandığımız, "Kolej" (Latince'de Collegium) öğrencilerle
öğretmenlerin bir arada yaşamını sağlayan, klasik çağlardan kalmış başarılı bir eğitim
düzeniydi. Öğrenimi, sınıfın dışına çıkarabildiği, kültürel yaşamı ise okulun (eğitimin) içine
sokabildiği ölçüde başarılıydı. Geleneksel İngiliz yükseköğretimi, bu ilkeyle çalışan ünlü
kolejlere veya yurtlara dayandığı için başarılı olmuştu. Özetle, eğitim süreci, "kültürleme"
olarak görülüp anlaşıldığı, uygulandığı oranda başarılı olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
okul, çocuğun eğitim çevresini genişletip öğreneceklerini programlamaya ve seçerek
yönlendirmeye çalışan, zaman-mekânı sınırlanmış etkili bir "kültürleme"dir.

KÜLTÜR DEĞİŞMESİ VE EĞİTİM SÜRECİ
Günlük hayatta, “kültür değişmesi” olgusundan bir “bileşke süreç” olarak da söz
edilebilir. Doğrudur. Kültür, her canlı varlık alanı gibi, değişir. Ancak, değişmenin hızı,
zaman-mekana ya da toplumun özelliklerine bağlıdır. İnsanoğlu, değişimin yavaş göründüğü

dönemlerde sürekliliği, sürekliliğin kopmuş göründüğü bunalımlı dönemlerdeyse “değişimi”
vurgulamıştır. Oysa kültür değişimi, her toplumda her zaman var olmuş, sadece hızı
değişmiştir. Aslında, “kültür değişmesi” yukarıda sözü edilen süreçlerden tümüyle bağımsız
değildir. Öteki kültürel süreçlerin genel bileşkesi, belli zaman aralıklarında yapılan durum
saptaması ya da değerlendirmesi, “kültür değişmesi” olarak adlandırılmaktadır.
Kültürleme, kültürleşme ve kültürlenme süreçlerinin birbirine koşutluğu, birbirini
güçlendirir ya da birbirini destekler yönde işlemesi değişimin hızıyla ivmesini artırabilir.
Birbirine karşıt yönde olmaları ise değişimin hızını yavaşlatabilir. Yakın zamanlara değin,
ekonominin, toplumsal ve teknik yapıların değiştiği, “kültür” adı verilen geleneksel değerlerin
ise de değişmediği sanılıyor, hatta ulusal “kültür”, toplum yapısının hiç değişmeyen özü
(ruhu) olarak görülüp yorumlanıyordu.
Endüstri Devrimi’nden bu yana, “ilkel”, geleneksel, “çağdaş” olsun bütün toplumların
(kültürlerin) hızla değiştiği – öz varlığını sürdürebilmek içinse – değişmek zorunda
bulunduğu daha iyi anlaşılmıştır. Eğitim düşüncesi ve uygulaması açısından temel sorun artık
uzun sürelerde kültürün değişip değişmediği değil, kaçınılmaz görünen değişim süreci içinde
değişimin eğitimle nasıl yönlendirileceği, “kültürel sürekliliğin” nasıl sağlanacağı soruları
olmuştur: Mademki değişmek zorundayız öyleyse ne yapalım? Kültürel varlığın sürekliliğini
nasıl koruyalım, nereye yönlendirelim?
Örnek olarak, yurdumuzda ve öteki İslam ülkelerinde, Japonya’nın hızla
çağdaşlaştığına ama “çağdaşlaşan Japonya’da kültürün değişmediği”ne yaygın olarak
inanılmaktadır. Tarihi gerçeğin hiç de böyle olmadığı, hızla değişen Japon kültüründe ancak
bazı temel ilkelerin sürekli kaldığı gösterilmiştir. Süreklilik, kültürleme ve kültürlenme ile
sağlanıyor. Güncel kültür sorunları, yalnız değişimden değil, değişim sürecinin yüksek
ivmesinden, dengesizliğinden doğmaktadır. Toplumun tüm parça ve katmanları aynı hızda ve
yönde değişmediği gibi, kimi kurum, grup ve kesimler, ötekilerden, nedense, biraz daha hızlı
– ya da yavaş – değişince, geçiş aşamasındaki toplumlarda kaçınılmaz, uzlaşmaz ikilemler
oluşmaktadır: Çağdaşlarla gelenekçiler, devrimcilerle tutucular, ilericilerle gericiler vb gibi.
Amerikalı eğitimci John Dewey (1946), değişme süreci içinde değişmeyen bazı
öğelerle değerleri ararken, insanoğlunun değişmez niteliğinin ya da doğasının “değişme”
olduğu sonucuna varıyordu. Eğitim kitaplarında sıkça rastlanan, “değişmeyen değişme” ya da
“değişimin değişmezliği”, sürekli olması çarpıcı bir bulgudur.
Değişen kültüre koşut olarak, birbirini izleyen siyasal iktidarların, eğitimin
amaçlarıyla okul (eğitim) programlarını sık sık değiştirmesi, değişimin yol açtığı yapısal
bunalımlar kadar büyük ve yaygın görünen yeni sorunlara yol açabilmektedir.
Türk toplumu, 1950 – 80 yılları arasında geçirmekte olduğu köklü kültür
değişmelerine daha çok eğitim (okul ve program) düzenlemeleriyle (reformlarla) çözüm
bulmaya çalışmış ama umulduğunca başarılı olamamıştı. Bugünkü toplum sorunlarının, belki
de, doğrudan okuldan değil de daha çok dengesiz sosyal/kültürel değişimden (Wilson, 1945)

kaynaklandığı gerçeğinin daha iyi görülüp anlaşıldığı aşamaya ancak son yıllarda ulaşmış
bulunuyoruz.
Dengesiz – düzensiz (“başıbozuk”) bir değişme süreci içinde bile, ulusal eğitim,
ilerici/değişmeci (hızlı), tutucu/koruyucu (yavaş) eğilimler arasında, ulusal sürekliliği
koruyan, tutarlı güvenli bir yörünge izleyebilir mi? Atlatılan bunca bunalımdan sonra,
eğitimde sürekliliğin nasıl sağlanacağını söylemek sanki kolay gelebilir. Ancak, bilinen tarihi
gerçek öyledir ki, köklü ve hızlı kültür değişmeleri geçirmekte olan ülkelerde, eğitim sürecini
(okulları), toplumca yaşanan ikilem ve çelişkilerin, kutuplaşma ve çatışmaların dışında tutmak
çabası sanıldığınca kolay ya da başarılı olmamıştır. Kararlı ve sürekli görünen dengelere
varabilmek için “aşırı” uçların sınanıp denenmesi, olumsuz seçeneklerin yaşanması
gerekmiştir. Akıllı, bilgili, zeki ve de bilge (sapiens) bir varlık olmakla övünen insan, öteki
ülkelerin deneyimlerinden (yani tarihten) fazlaca bir şey öğrenemiyor. Öğrenmeye ya da
açıklamaya çalışan tarihçilere de kulak vermiyor. Tarihi olayların kendini hep yineliyor
görünmesi, İnsan’ın kendi yapıp yazdığı tarihten yeterince öğrenemediğini açıkça kanıtlıyor.
Çağdaş bir düşünürün saptadığı gibi “İnsan öğrenebilseydi tarihten, tarih hiç kendisini
tekrarlayabilir miydi?” Aslında tarih, insanlarla toplumların yaptıklarından başkasını
yansıtmıyor. Bazı olayları biz insanlar tekrarlıyoruz, tarih değil!

KÜLTÜRLEME SÜRECİNİN SINIRLARI VE YETMEZLİĞİ
Kültürleme süreci, buraya kadarki tanıtımıyla, öyle etkili görünmüş olabilir ki,
“Öyleyse okula ne gerek var?” sorusu bile akla gelebilir. Oysa kültürel gerçek pek göründüğü
gibi değildir. Kültürleme kavramının bazı sınırları, yetmezlikleri hatta sakıncaları söz konusu
olabilir. Önce hiçbir toplum, kültürleme süreciyle, öğretileceklerin tümünü veremiyor. En
durağan toplumlarda bile, art arda gelen iki kuşak insan birbirine tam benzemiyor. Gençler
yaşlılardan biraz fazla, az ya da değişik şeyler bilebiliyor. Kuşakların birbirine benzer
göründüğü çok ender durumlarda bile, açıklayıcı sürecin kültürleme ile koşullama mı yoksa
bireylerin benzer ya da değişmeyen koşullara uymaları mı olduğu tartışabilir.
Özellikle, yukarıda tartışılan kültürleşme ya da kültürlenme süreçlerinin hızlı olduğu
toplumlarda, kütlürlemenin etkinliği herhalde belli ölçüde azalmaktadır. Toplum genel bir
büyüme, kültür ise bir değişme evresinde ise, “Kültürleme” süreci açıklama gücünü büyük
ölçüde yitirmektedir. Çünkü kültürleme, toplumun kendine benzemesini, tarihi sürekliliğini
sağlayan süreçtir. Öte yandan kültürleme, kültürleşme ve kültürlenme süreçleriyle
dengelenmediği ya da artık etkili olmadığı durumlarda, etnosantrizm (toplum merkezciliğine)
toplumun kendisini evrenin merkezine koyup herkesten üstün görmesine, her yaptığını
beğenmesine başka kültür ve toplumları reddetmesine yol açabilir. Her kuşun ötmeyi, kendi
yuvasında duyup öğrendiği söylentisi kuşkusuz doğrudur. Ancak havada ötülenlerin hangisi
daha doğrudur? Okul, değişik kültürlerin varlığını öğreterek bireyleri kendi toplum
merkezciliğinden az çok kurtarabilir.
Her kültür, kendi varlık inancına göre, olanların en iyisidir. Ancak toplumbilim,
gençleri en çok kendi toplum ve kültür varlığını (kendini) beğenmek eğiliminden kurtarırken,
öteki aşırı uçta, her toplumun eşdeğer olduğu yanılgısına birlikte düşürebilir. Öyleyse okul,

kültürlemenin bazı sınırlayıcı boyutlarını aşıp sakıncalı etkileşimleri gidermeye çalışan,
dengeli, amaçlı bir eğitim/öğretim vermelidir. Okul da bir tür kültürlemedir kuşkusuz ama
kültürlemenin eksikleriyle olumsuz etkilerini ancak sınırlı ölçüde giderebilir.

KÜLTÜRLEŞME
Kavram olarak, «kültürleşme» kültürlemenin tersi olan bir süreçtir. Kültürleme
insanoğlunun kendi kültüründen öğrendiklerinin tümü olduğu halde; kültürleşme insanın
başka toplumlardan öğrendikleri veya bir toplumun diğerinden aldığı, edindiği öğeler ve farklı
toplumların karşılıklı olarak birbirin-den etkilenmesidir. Kültürleşme terimi ve kavramı,
kültürlemeden çok daha eskidir. Daha 1880lerde, Amerikalı antropologlar. «uygar insanların
etkisi ile değişen yeni (Kızılderili) geleneklerinden söz ederken, kültürleşme gücü deyimini
kullanmışlardır. Kültürleşme, iki ya da daha çok sayıdaki kültür grubunun aşağı yukarı sürekli
ilişki ve etkileşimi sonucunda, gruplardan birisinin ötekine ait kültürel öğeleri kabul etmesi,
benimsemesi ve ortaya yeni bir kültür bileşiminin çıkması süreci» olarak tanımlanabilir.
Kültürleşme süreci için en az îki ayrı kültür sistemi gereklidir; fakat bu yeterli değildir.
Yeterlik şartı, sürekli ilişki ve etkileşimle yerine gelir. Kültürleşme kuramı, bu sürecin belli
bir zamanda başladığını, belli bir süre sonra belli düzeylere ulaştığını ileri sürer. Kültürleşme
kuramı, ayrıca, gruplardan biri baskın olsa bile, her iki sistemin de bu kültür ilişkisinden
etkilendiğini ve değişikliğe uğradığını önerir. Kültürleşme süreci içinde. insanlar değiştiği
gibi. tüm kültürel öğeler, araçlar ve kurumlar da değişikliğe uğrar. Kultürleşmenin ikinci bir
önkoşulu difüzyon’dur. iki ayrı kültürel sistem. doğrudan bir ilişki kurmasalar da difüzyon
yoluyla ve başka kültürler aracılığı ile birbirlerini etkileyebilirler. Kültürleşme, genel
anlamıyla, başka bir kültürle ilişki veya alışveriş sonucu ortaya çı-kan bir tür kültür
değişmesidir. Yabancı ülkelerde uzunca süreler kalan birey ve gruplarda gözlemlenen
değişmeler, kültürleşme'dir. Kültürleşme, birey-sel planda, zorla yapılıyorsa transkûltürasyon,
bir toplumun diğerini yutma-sı, sindirmesi sonucuna varıyorsa. özümseme (asimilasyon) adını
alır. Osmanlı Devletinin, Enderun Okulu'na aldığı Hıristiyan çocuklarından vezirler, paşalar
ve sadrazamlar yetiştirmesi —Osmanlı yönünden— başarılı bir-«transkültürasyon» (zorlakültürleme) örneğidir. Buna karşılık Amerika'ya göç edip yerleşen Avrupalılar orada
karşılaştıkları yerli kültürlerden bir çoklarını hızla özümsediler. Yazarlar ve, tarihi romancılar,
başarılı olmuş kültürleşme Örnekleri üzerinde çalışmışlardır. Nobel Edebiyat Ödülü'nü
kazanan Drina Köprûsü, Osmanlılarla Sırplar arasında yüzyıllar boyu süren kültürleşmenin
öyküsüdür. Kendi yazarlarımız arasında, Hüseyin Rahmi ve Kemal Tahir kültürleşmeyi çok
iyi anlamış ve anlatmışlardır. Aşağıdaki paragraf, Devlet Ana'dan alınmıştır: Mavro, ne yapıp
ettiklerini, nereden girip, nasıl türlü korkulu geçit aşarak nerelere vardıklarını. Kel Derviş'i
Azrail'in pençesinden çekip alıp sonunda kılıç çekip, «yektir Allah yek!» diyerekten ve de
«Kutsal Meryem Ana aşkına!» diye naralar ataraktan hain düşmanların üstüne nasıl
uğradıklarını anlatırken... Mavro, adından anlaşılacağı gibi, sonradan Müslüman olmuş bir
Rum delikanlısıdır. Osmanlılarla birlikte Hıristiyanlara karşı savaşacak kadar Osmanlı
olmuştur. Savaş sırasında hem Müslümanca «Allahın Birliğini» hem de Hıristiyanca «Kutsal
Meryem Anayı» anmaktadır. Güzel bir kültürleşme örneğidir. Kültürleme ve kültürleşme,
çoğu toplumlarda, aynı zamanda ve içiçe yer alan süreçlerdir. Ana babalar kültürleme yoluyla

öğrenip kazandıklarını, kültürleme yoluyla çocuklarına aşılarlar. Çocuklar kültürleme
süreciyle anne-baba ve toplumdan aldıklarım sonradan, kültürleşme ve kültürlenme yoluyla
başka toplumlara, kendi yurttaşlarına aktarabilirler.
Aynı ölçüde ya da ayrı toplumlarda birbirinden az çok farklı görünen değişik
kültürlerle yetişmiş, eğitilmiş birey ve grupların birbiriyle kültürel etkileşime girmesi, belli bir
kültür alışverişi sonunda, karşılıklı olarak birbirinden etkilenip değişikliğe uğrayıp, çoğu
zaman, üçüncü ve yepyeni bir kültür bileşiminin ortaya çıkmasına "kültürleşme"" (Batı
dillerinde acculturation) deniyor. Öteki kültür süreçlerinde de görüldüğü gibi kültürleşme
yoluyla öğrenme, okul çağındaki çocuklar ile ergenler üzerinde daha etkili olabilir. Ancak,
tanımı gereği kültürleşme, daha çok, okul (ergenlik) çağını geride bırakmış büyükler
(yetişkinler) için söz konusu olmaktadır.
Eski çağlardaki kültürleşme, ancak iki yabancı toplumun yakın dostluk, komşuluk ya
da savaş ilişkileriyle, dışa yönelik göç olaylarıyla, uzun süreli gezilerle gerçekleşiyordu.
Gezginler, dış ülkelerde görev almış diplomatlar (Hammer'in Osmanlı Tarihi yazması gibi),
askerler, din adamları yabancı kültürleri önce tanıyor, sonra yazdıklarıyla da kendi insanlarına
tanıtıyorlardı. Çağımızdaki kitle iletişim araçları, gazeteler, dergiler, kitaplar, radyotelevizyon programları, videolar, sinema filmleri, turizm, tiyatro, müzik ve sanat festivalleri,
göçmen işçi kitleleri, ulusal kültürlerin yayılmasında etkili oldukları kadar, toplumlar
arasındaki kültür alışverişini boyutlarını da genişleterek kültürleşmenin etkinliğini
artırmaktadır. Öyle ki, kültürlerarası etkileşim bugün artık karşılıklı olmaktan çıkıp güçlü
ülkelerin güçsüzleri etkilemesine ya da kültürün bir tür siyasal propaganda ve de kültürel
sömürü aracı gibi kullanılmasına yol açabilmektedir. "Kültür emperyalizmi" adı verilen bu
teknik gelişme, toplumlararası kültürleşme süreci olarak da görülüp değerlendirilebilir. Örnek
olarak 1982 yaz aylarında Meksika'da yapılan uluslararası ikinci kültür konferansında, Fransa
Kültür Bakanı Lang, ABD ile SSCB'ni "kültür emperyalizmi" yapmakla kınamış; Amerikan
temsilcileri ise, bu işi (sömürüyü) Fransa'nın çok daha da iyi yaptığını iddia etmişlerdi.
Çağımızda, birbirini hiç görüp tanımamış, ortak sayılabilecek herhangi bir yaşantıdan
geçmemiş, kendi kültürlerini başkalarıyla paylaşmamış bireyler, gençler, gençlik grupları
yabancı kültürlerin olumlu ya da olumsuz etkileri altında değişikliğe uğramaktadır. Kültür
uzmanlarının ya da eğitim filozoflarının "kültür emperyalizmi" adını verdikleri ve zaman
zaman sakıncalı buldukları süreç budur.
Kültürel gümrük kapılarını yeterince gözetip denetleyemeyen kimi ülkeler, etkili bir
kültürleşme süreci sonunda kendi ulusal (kültürel) benliklerini yitirip başka bir ülkenin
"kültürel sömürgesi" durumuna düşebilirler. Az da olsa bunun çarpıcı örnekleri bulunabilir.
Endüstri devriminin getirdiği kültür değişmeleri içinde daha bir süre gündemde kalacak gibi
görünen önemli bir sorundur — "kültür sömürüsü". Günümüzde yaşanan kültür
değişmelerinden nicesinin endüstrileşmeden doğan yapısal değişmeler, hangilerinin gönüllü
kültürleşmeden ileri gelen benzeşmeler (özümsemeler) olduğu da tartışma konusudur. Hızlı
gelişen endüstrileşme ile kültürleşme süreçleri içinde kendi ulusal özgürlüğünü ya da kültürel
biricikliğini korumada şimdilik başarılı görünen ülkeler azınlıktadır.

Belli bir toplumun etnik (halk) bölgeleriyle ayrı yerleşme ve katmanları ya da altkültürleri arasındaki etkileşimler —kaynak ve geleneklerdeki kültür ayrımları nedeniyle— bir
çeşit "kültürleşme" gibi de yorumlanabilir. Gerçekten de, köy (tarım) kültürüyle yetişmiş bir
göçmen ailesinin kendi ülkesinde yaşadığı "kentlileşme" güçlükleri, yabancı ülkelerde
karşılaştığı kültürleşme sorunları kadar hatta onlardan daha bile büyük olabilir. İkisi de sanki
kül-türleşmeden —belki daha doğrusu, kültürleşememekten— ileri gelmektedir. Son yıllarda,
ülkemizde, bir dolmuş müziği olayı gibi başlayıp hızla gelişip yayılan ve ulusal boyutlara
varan "Arabesk" olgusu gibi son derece ilgi çeken bir kültürlenme süreci karşısında, olumlu
ya da olumsuz tavırlar takınmadan önce, olgunun kültürel kaynaklarına inmekte yarar
olacaktır.
Kültür tarihi açısından bugün yeryüzünde artık "saf” denebilecek kültür kalmamıştır.
Kültürel öğeler her odaktan her yana, yöne doğru sürekli olarak yayılmaktadır. En küçük,
kapalı, ulusal toplumlarda bile kültürel içeriğin en büyük bölümü yabancı kültürlerden
alınmıştır ya da artık güçlü kültürlerin egemenlik ve üstünlük kurmayı amaçlayan saldırısı
allında bulunmaktadır.
Karşılaştırmalı kültür araştırmaları "Ulusal kültür" denilen özgün varlığın, yalnız
içerikte (öğelerde, muhteva'da), içeriğin biçiminde, biçimlenişinde (configuration) ve biçem
(üslup)’inde söz konusu ya da gerekli olabileceğini göstermiştir. Ancak hemen belirtilmeli ki,
kültür-sanat konularında, öz ile biçim ayrımını yapmak çok zordur. Öz ile biçim aklın
(düşüncenin) kavramsal ayrımlarıdır. Öyleyse kültürleşme, çoğu kültür olayları gibi, iki-değer
yargılı bir süreçtir. Kararlı, sürekli, bilinçli kültürleşme bir çağdaşlaşma, çağdaşlık simgesidir
de. Tek ve güçlü bir ülkenin kültürel etkisi altında kalınması, söz konusu, ülke ne denli
güçlüyse onca sakıncalı olabilir. Ancak belli bir kültürün etkisi altında kalmamak
gerekçesiyle başka bir ülkeye boyun eğmek zorunda kalmak da aynı derecede sakıncalı bir
politika olabilir. Bu sonuncusuna "kültürleşme" yerine, kültürel yozlaşma (a culturation),
kültürel özümsenme, ulusal kültür varlığını yitirme demek belki daha yerinde olabilir*.

KÜLTÜRLENME SÜRECI
Bireyler, gruplar ve toplumlar, kültürleme ile kültürleşme süreçleri arasındaki
çelişkiyi, çatışmayı "kültürlenme" (culturation) adı verilen üçüncü bir süreçle karşılayıp
dengelemeye çalışır. "Kültürlenme", toplumca yapılan etkin kültürleme sürecinin edilgen
(pasif) biçimi (bireyin kültürlenmesi) gibi anlaşılabilirse de, burada daha ayrı bir anlamda
kullanılmaktadır. "Kültürlenme", kültürleme ve kültürleşme süreçleriyle yetişmiş ya da
yetişen birey, grup ve toplulukların, birbirleriyle etkileşim süreci içinde yeni yeni kültür
bileşimleri araması, kendi geleneksel kültürlerine özgün katkılarda bulunması, toplumda
oluşan gizilgüçlerin günlük yaşama girmesi, yeni öz ve biçimlerin denenip sınanması,
toplumların kendi kendilerini yenileme sürecidir. Yatılı ve yüksek okul yaşantıları, silahlı
kuvvetlerde hizmet deneyimi, büyük ve sürekli iş-üretim kuruluşları, yeni yapılmış toplu
konut ve yerleşmeler, dernekler, spor ve sanat kulüpleri, gençlik hareketleri, kültürlenme
sürecinin etkinlik kazandığı, belirlediği olgulardır. Kültürleme ve kültürleşme süreciyle
yetişmiş genç kişiler, gruplar, kazanmış bulundukları içerikleri kültürlenme süreci içinde yeni
kalıplara dökerler, eskilerden yeni bileşimler yaratırlar. Bu tür yenilikleri de öz ve biçim

olarak birbirinden ayırmak kolay değildir. Kültürlenme, tıpkı mayalanma gibi, öyle karmaşık
aşamalı bir süreçtir ki, yeni yaratılan içerik, eski biçimlerden etkilendiği gibi, yeni biçimler de
eski özü (içeriği) etkileyebilir.
Geleneksel eğitim düşüncesiyle okul uygulaması, kültür muhtevasının genç kuşaklara
aktarılması, yani kültürleme süreci üzerine kuruluydu. Çağdaş eğitim düşüncesi kültürlenme
sürecine de ağırlık vermektedir. Kültürleme, toplum hayatındaki sürekliliğin aracı iken,
kültürleşme ile kültürlenme, çağdaş uygarlığın en temel gerçekliği olan "değişme'nin süreçleri
olmaktadır. (Bkz: İzbul 1983).

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1. Organizmaların uygun çevreye yararlı bir uyumu başarma süreçlerine …………………..
denir.

2. Sosyal/kültürel antropologlar, konulara ve sorunlara, belli süreklilikler, başı-sonu belli
olmadan süregelen olaylar olarak bakarlar ve bu tür sürekli oluşlara
……………………………………. adını verirler.

3. Aşağıdakilerden hangisi insanların edindikleri kültürel içerik süreçlerinden değildir:?
a) Kültürleme,
b) Kültürleşme,
c) Kültürlenme
d) Kültür değişmesi
e) Kültür ekimi

4. Sosyal/kültürel antropolojide en yaygın olarak incelenen süreçler …………………… ve
………………………….dır.

5- İnsanoğlunun çocuk veya ergin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim
süreci

sırasında

karşılaştığı

………………………. denir.

CEVAPLAR
1- Adaptasyon
2- Süreç
3- Kültür Ekimi
4- Kültürleme, kültürleşme
5- Kültürleme

bilinçli

ve

bilinç

dışı

şartlandırmalarına

12. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültür, toplum ve birey ilişkisini açıklayınız.
2. TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlar hangi tür sosyolojik planlamanın bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır?
3. Kültürel değişim neye bağlı olarak gelişir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar
Kültür, toplum, birey, model vatandaş, modal, kültürleme, birincil ve ikincil kültür, karakter,
üst-yapı kurumları, alt-yapı kurumları

Giriş
Bu hafta derste; Kültür, toplum ve birey, kültür ve değişim konuları işlenerek, Kültürel
adaptasyon, kültürün fonksiyonları konularına değinilmektedir.

Kültürel Adaptasyon
Kültürel faktörlerin insanın uyumuyla ilgili olduğunun en güzel örneğini, Venezuela
ve Brezilya'nın tropik ormanlarında yaşayan Yanomamö halkı oluşturur. Onların sosyopolitik çevrelerine uyumları en az doğaya uyumları kadar önemlidir. Bunun etkisi toprağa
dağılımlarını, göç modellerini ve komşularıyla geliştirdikleri ilişkileri belirlemiştir.
Yanomamöler, 40'la 250 kişi arasında değişen nüfusa sahip köylerde yaşayan dövüşçü
insanlardır. Köy hayatı; bitki ekimi ve diğer köylerle savaş olarak özetlenebilir. Barış kesin
olmadığı için köy daima ya yeni bir yerleşim alanına ya da ebeveynin köyüne gitmek üzere
kısa sürede boşaltılmaya hazırdır. Bahçe ekonomik bir önem taşıdığından, terk edilmesi yeni
ve riskli bir başlangıca yol açacağından ötürü bahçeyi bırakmamak için zorlu mücadeleler
verilir. Bundan dolayı ya saldırgan tarafa karşı güçleri birleştirmek ya da ihtiyaç esnasında
komşu köye yerleşme anlaşmaları yapmak üzere komşu köylerle ittifaklar oluşturulur.
Yanomamö halkı o kadar savaşçıdır ki 100 kişilik bir köyde mutlaka kan dökme ya da
kan davası vardır ve bunlar köylerin bölünmesine ve ihtilaflı taraf için yeni bahçelerin
kurulmasına kadar giden süreçleri başlatır. Yanomamö, emeğin zayi olması ve ilk harmanın
garanti olmaması gibi nedenlerle yeni bahçeler kurmaktan kaçınmasına rağmen aradaki
çatışmalar bunu zorunlu hale getirir. Bahçeyle uğraşan insanlar olmalarına rağmen bahçe
alanlarını belirleyen daha çok siyasi kaygılardır.

Kültürün Fonksiyonları
Bir kültürün temel problemleri başarıyla başa çıkabilecek durumda değilse o kültür
hayatiyetini sürdüremez. Kültür hayat için gereken mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı için
imkan sağlamalıdır. Üyelerinin soyu yoluyla biyolojik devamlılığı sağlamalıdır, işlevsel
yetişkinler haline gelebilmeleri için yeni üyelerini kültürlendirmelidir. Üyeleri ve dışarıdakiler
arasında düzeni kurabilmelidir. Sonuç olarak, üyelerini hayatta kalma ve hayatı sürdürme
aktivitelerine bağlılık konularında motive etmelidir.

Kültür ve Değişim
Bugünkü kadar hızlı ve kitlesel olmasa da tüm kültürler zaman içerisinde değişirler.
Değişim; çevre krizleri, yabancı istilası, kültür içerisinde davranış ve değerlerin
farklılaşmasıyla meydana gelir. Kendi kültürümüzde giyinme modası sıklıkla değişir.
Geçtiğimiz yirmi ya da otuz yılda kadın ve erkeğin daha fazla kısmını çıplak bırakan elbiseler
kültürel anlamda kabul görmüş ve bu durum fotoğraf ve sinemaya aktarılmıştır. Sonuçta
Kuzey Amerika'da cinsel davranış ve uygulamalar aşırı hoşgörülü bir niteliğe bürünmüştür.
Bu değişimler açıkça birbiriyle bağlantılıdır ve sekse dayalı kültürel kurallara karşı
tutumlarda değişmeye yol açmıştır.
Kültür değişmesi genelde beklenmedik kötü sonuçlar doğurabilir. Bu noktayla ilgili
bir durum, 1980'lerin ortalarında Sahra Çölü'nün hemen güneyinde yaşayan halkların
kuraklıktan etkilenmeleridir. Bu bölgenin yerlisi olanlar pastoral göçebe insanlardır; iklime ve

su durumuna göre devamlı farklı yerlerde otlatılan büyükbaş hayvanlar ve diğer çiftlik
hayvanları merkezinde yaşarlar. Bu insanlar bin yıllardan beri, kuru ve verimsiz arazileri
verimli bir şekilde kullanmaya ve pek çok defa şiddetli susuzlukla beraber yaşamaya
alışmışlardır. Ne var ki bu durum göçebe hayat tarzını benimseyen bu insanların üzerinde
kontrol kurulmasını güçleştirmiş, uluslararası sınırlan ihlal etmeleri engellenememiş ve
bölgenin yeni kurulmuş devletlerinin hükümetlerinin korkulu rüyası olmuşlardır. Göçebeleri
kendi otoritelerine karşı meydan okuyan insanlar olarak gören hükümetler onları yerleşik
hayata geçirmek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Ancak hareketliliğin ortadan
kalkmasıyla beraber hayvanları fazla otlatma problemleri doğdu. Bu problemi çözmek için
hükümet göçebeleri piyasa ekonomisine sevk ederek daha fazla hayvan beslemeleri ve artı
değer üretip bunu satarak erozyon ve kuraklıkla mücadele etmelerini sağladı. Nihayetinde
kuraklıktan daha kötü bir felaket onları bekliyordu: bir hayat tarzı olarak göçebeliğin sonu
gelmişti.

Kültür, Toplum ve Birey
Nihayetinde toplum, her biri farklı ilgi ve ihtiyaca sahip bireylerin birliğinden başka
bir şey değildir. Bu bağlamda bir toplum hayatiyetini sürdürmek istiyorsa, toplumun bir bütün
olarak taleplerine karşı üyelerinin bireysel çıkarlarını dengelemeyi başarmak zorundadır.
Toplum bunu başarmak için kültürel standartlara bağlılığı ödüllendirir. Pek çok durumda bu
ödüller sosyal kabulün farklı şekilleri olarak ortaya çıkar. Çağdaş Kuzey Amerika toplumunda
iyi bir işe sahip olan kişi karısına güvenir, kiliseye gider, örneğin, komşuları tarafından
"Model Vatandaş" seçilebilir. Grubun idamesini sağlamak için her birey kendi tat-minini
geciktirebilmelidir. Ne var ki bireyin ihtiyaçları çok fazla bastırılamaz ve baskı taşınamayacak
kadar fazla olmamalıdır. Bundan dolayı bireyin kişisel çıkarları ve grup tarafından kişiye
empoze edilen arzular arasındaki hassas denge daima gözetilmelidir.
Her şeyde, kültürler bireyin ve toplumun, ihtiyaçları arasındaki kırılgan dengeyi her
zaman kurabilmelidir. Toplumun öncelikleri ön plana çıktığında birey kendi üzerinde büyük
bir baskı hissedecektir. Bunun belirtilen artan oranda ruhsal hastalıklar ve anti-sosyal
davranışlardır: Şiddet, suç, alkol ve diğer ilaçların kötüye kullanımı, intihar, ya da basitçe
yabancılaşma… Eğer düzeltilmezse durum kültürel çöküntüyle sonlanacaktır.
Sözü edilen denge durumu birey lehine bozulursa, sonuçta bizi; bekleyen yine sosyal
bir çöküntü olacaktır. Ulusal park oluşturmak için kendi yurtlarını terk eden Ugandalılar olan
Ik'larda olduğu gibi. Sonuç olarak, Ik’ların geleneksel tarzları bozuldu ve kaynaklar
gereksinimleri karşılayamaz oldu. Bugün Ik'larda üç yaşını dolduran bir bi-kendi yaşamı ve
iyiliğinden ancak kendisi sorumludur. Hiç kimse kendisi cin bir şey yapılmasını istemez.
Sütten kesildiklerinde çocuklar kendi yiyeceklerini bulmak zorundadır. Hiçbir çocuk ebeveyni
tarafından beslenmeyi beklemez. Aynı şekilde yaşlı ya da güçsüz kimseler de çocukları
tarafından beslenmeyi beklemez. Kendi yiyeceğini bulamayan kişi ölür. Bu toplumda karısı
ya da kocası zengin ve tokken kendisi ölen insanlar vardır. Dışarı çıkan, yiyecek bulan ve
günün sonunda eve tok gelenler; hasta karısına, kocasına ya da çocuğuna yardım etmeyi
akıllarına bile getirmezler. Ik toplumu bize sırf kendini kurtarmaktan başka bir şey düşünme
yen insanlardan oluşan bir toplumda nelerle yüzleşilebileceğini çarpıcı bir biçimde gösteriyor.

Onlar hem ahlaki hem de fiziksel olarak gün be gün ölüyorlar ve ne yazık ki aralarında
hayatta olup da bir nebze şefkat gösterisi sergilendiğini hatırlayabilen yok.
Bir Ik çocuğu ailesinin evlerine eklediği
tuhaf
mutfağın önünde. Burayı ev olarak
görmesi onun
hatan. Ebeveyni onu beslemekten aciz ve
eğer bu
çocuk yemek yeme istediğinde ısrarlı
olursa
buraya

kapatılır.

Burayı

kırıp

çıkamayacak kadar
zayii olduğundan da olduğu yerde ölür.
Birkaç gün
sonra

cansız

vücudu

hiçbir

tören

yapılmaksızın bir
yere bırakılır. Bu durum Ik'lar arasında
“standart”
eylemlerdendir.

KÜLTÜREL DEĞİŞİM
NÜFUS YAPISINDA DEĞİŞİM
Kültürdeki köklü ya da devrimci değişimler nüfus yapısındaki belli belirsiz bir artış
eğilimiyle başlar. Yeryüzünün “ilkel”, geleneksel ve “gelişmiş” toplumlarındaki yıllık kaba
doğum ve ölüm oranları birbirine yakın düzeylerden dengelenmiştir.

Geleneksel toplum nüfuslarının yüksek doğum/ölüm düzeylerinde, gelişmiş-çağdaş
toplumların ise, düşük doğum/ölüm düzeylerinde dengelendiği görülür. Burada nüfus
“denge”si yıllık toplam doğum ve ölüm sayılarının kabaca birbirine eşit ya da yakın olması
anlamında kullanılmıştır. Çünkü her iki toplum tipinde de nüfus artışı (NA) sınırlıdır. Yeni
doğumlar, ölümleri belki karşılar ama sonuç olarak ülkenin nüfusu ya hiç artmaz, ya da,
ancak % 1 dolaylarında artabilir. Ancak bu ülkelerin nüfus yapıları (yaş dağılımları) birbirine
hiç benzemez. Geleneksel toplumlardaki ortalama ömür 35 – 40 yaş dolayında iken, gelişmiş
toplumlarda ortalama ömür yaklaşık iki kat artarak 70/80 yaş düzeyine kadar yükselmiştir.
Geleneksel toplumlarda kültür yaşlı, nüfus gençtir. Çağdaş toplumlarda ise, kültür
yeni, nüfus yaşlıdır. Geleneksel toplumlarda insanlar kendi torunlarını ancak görebilecek
kadar “uzun” yaşarken, çağdaş toplumlarda insanlar torunlarının çocuklarını hatta torun –
torunlarını görecek kadar uzun yaşamaktadır. Yirmi yıllık süre bir kuşak hesabıyla, geleneksel
ülkeler “ 2 – kuşak”, çağdaş toplumlar ise ortalama “4 – kuşak” toplumudur. Kültürleme
süreci açısından çok önemli ve anlamlı bir ayrımdır bu.
Çağımızın nüfus sorunu, geleneksel toplumdan çağdaş topluma geçerken yani geçiş
halindeki toplumlarda ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, geleneksel toplumlarda sağlık – hastalık,
konut kentleşme koşullarındaki iyileştirici uygulamalar nedeniyle, yıllık ölüm oranlarında
önce yavaştan başlayıp hızlanan sonra yeniden yavaşlayan kalıcı bir azalma eğilimi birlikte
görülmektedir.
Ancak yıllık yeni doğum oranları, ölüm oranları gibi hızlı değil, genellikle çok daha
yavaş bir tempoda azalmaktadır. Bir biyo-kültür olayı olan “ölüm hızı” kolay denetlendiği
halde, biyolojik doğum olayının denetim altına alınması (düşürülmesi) uzun zamanı ve

çabaları gerektirmektedir. İşte bu zaman aralığında çağdaşlaşan hemen her toplumda az ya da
çok bir “nüfus patlaması” görülmüştür.
“Nüfus patlaması”, yılda yüzde 2 – 3 dolayındaki “yüksek” nüfus artış hızlarına
verilen addır. Yılda yüzde 1’lik artış hızı olağan sayıldığı halde, %2 – 3’lük artışa “patlama”
denmesinin önemli gerekçeleri vardır. Toplumun nüfusu yılda %1 yerine, sözgelişi, %2 hızla
artarsa, ülkenin toplam nüfusu 20 yılda yaklaşık olarak tam iki katına çıkmakta; artan
nüfusun, tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmayıp iç – göç yoluyla büyük yerleşme
merkezlerinde toplanması ise “kentleşme” olarak bilinmektedir. Bu yüzden, çağdaşlaşan
ülkenin nüfusu sözgelimi %2 artarken, büyük kentlerin nüfusu yılda %6 – 7 dolayında
artabilmektedir. Bunun sonucu olarak, kentler, ulusal toplumdan çok daha hızlı büyümekte,
kent nüfusu 5 – 10 yılda iki katına ulaşmaktadır. Artan nüfus, genellikle, kendi yerleşme
yerinde (köyünde), yurdunda yeterince iş bulup çalışamadığı için, iç ve dış göç kervanlarına
katılmakta, katılmak için sırada beklemektedir.

İÇ VE DIŞ GÖÇ
İç ve dış göçler, çağdaşlaşan ülkenin nüfus yapısındaki hızlı değişimin mekana
(uzama) yansıyan, gözle görülebilen, sayıyla ölçülebilen belirtilileridir. Küçük aileler, iç ve
dış göçler yoluyla belki iş bulabilirler ya da ailenin geçimini sağlayacak işler kurabilirler.
Ancak, oturacak yer yurt, okul, hastane ve benzeri toplum hizmetlerinden bir dönem yoksun
kalırlar. Toplumun okulları, ikili – üçlü eğitim yaparak çocukları okulsuz bırakmamaya
çalışır. Ancak bu çözüm, ulusal kültürleme ortamından yoksun bulunan göçmen ya da birinci
kuşak kent çocuklarının eğitim sürecini olumsuz yönde etkiler. Büyük bir eğitim (kültür)
boşluğu, hatta okul sorunu çıkar ortaya. Türk toplumunun son yirmi yılında yaşadığı yapısal
değişmelere ve dengesizliklere kısaca bakılabilir – örnek olarak.
Önceleri, hızla artan öğrenci sayılarına eğitim verecek sayıda yeterli okul
bulunamıyordu. Okul yapımına hız ve öncelik verildi. Arkasından, öğretmen sorunu çıktı
ortaya. Çoğu gençlerin hekimlik ve mühendislik gibi yüksek gelirli “gözde” mesleklere
yöneldiği bir toplumda, yeterli sayıda öğretmen adayı bile bulunamadı. Adaylar bulunsa bile,
bu kez onları eğitecek öğretmen yetiştirme kurumları yetersiz kaldı. Öğretmenleri yetiştirecek
deneyimli, yeterli öğretmen sıkıntısı da çekildi. Eğitim programları büyük bir sorun oldu.
Değişimin yavaş başlayan ama giderek hızlanan ivmesi içinde eğitimin amaçları ile içeriğinin
değişmekte olduğu, değişmenin zorunlu (kaçınılmaz) olduğu gerçeği görülemedi. Okullar,
kentleşme sürecinin bir süre gerisinde kaldı. Kültürleme ile kültürlenmenin kararlı (kurulu)
dengesi bozuldu. Yaygın kültürlenme, geleneksel kültürlemenin önüne geçerek, etkinlik
kazandı. İşte bu dönemde toplum, tarımdan endüstriye, köy yerleşmesinden kentsel
yerleşmeye (gecenkondu’ya) geçmeye, ekonomik yapısını dengelemeye çalışmaktaydı.
Geçişin hızını okullar değil, ekonomik etkenler, büyüme katsayıları belirleyecekti. İyi
yetişmiş vasıflı işgücünün yabancı ülkelere gönderilmesi, artan işsizlik sorunu ile dış ticaret
açığının etkin çözümü gibi görüldü ama aslında ekonomik gelişmeyi yavaşlattı. Buna
“sağlıksız kentleşme” de denebilirdi.

ENDÜSTRİLEŞME – KENTLEŞME BOYUTU VE DENGESİ

Yukarda, bozulan nüfus dengesiyle artmaya başlayan nüfusun işveren, ya da temel
hizmetleri sağlayan kentlerde toplanacağına değinilmişti. Eğer, artan nüfusa, endüstri ya da
yan hizmetler kesiminde yeterli sayıda yeni iş yaratılabilseydi; yeterli konut, sağlık ve ulaşım
olanakları sağlanabilseydi; eğitim sorunları belki de o kadar büyümeyecekti. Oysa, artan
işsizlik ve ücret düşüklüğü bütün aile üyelerinin çalışmasını gerektiriyordu. Çocuklar böylece
ortada, eğitimden (kültürlemeden) yoksun kaldı. Kentin herkese yetecek sayıda okulu yoktu.
Geleneksel kır – köy toplumunun kültürleme ortamı kente doğru kayarken eski işlevsel
etkinliğini yitirmişti. Türk toplumunun 1970 – 80 döneminde yaşadığı iç çatışmalar,
“kurtarılmış bölgeler” dönemi, ideolojik kökenli bir sağ – sol çatışması olduğu kadar, işsizlik
sorununun sağlıksız ve iç savaşıma uzanan bir gelişmesi olarak değerlendirilmelidir. Gelir
dağılımı, Tapu – kadastro sorunlarını çözememiş, ulusal vergi reformunu yapamamış bir
devletin işsiz gençleri “kurtardıkları bölgelerde yaşayanları” “güvenlik” vergisine bağlayarak
bir süre kendi geçimlerini sağlamayı başardılar.
Endüstrileşmeye çabalayan bir ekonomik gelişmenin, nüfus patlaması nedeniyle,
sağlıksız kentleşme hızının gerisinde kalması, eğitim düzeninde de büyük sorunlar yarattı.
Yetersiz endüstrileşme ile “çarpık” kentleşme sorunlarının bugün artık, sadece okul reformu
ile çözümlenemeyeceği gerçeğinin iyice anlaşılmış olması gereken bir evreye (aşamaya)
gelmiş bulunuyoruz. Bu koşullar altında doğan, gelişen, güçlenen anarşi ve şiddet, güvenlik
örgütlerince sanıldığı gibi, okuldan topluma doğru değil, tam tersine toplumdan okullara
doğru yayılmıştır. Öyleyse yapısal çözümlerin, yalnız okuldan topluma doğru değil,
toplumdan okula doğru yönlendirilmesi politikası gerekmektedir.

DÜZENSİZ DEĞİŞMENİN SEÇENEĞİ VAR MI?
Sosyal bilim yayınlarında, “dengesiz, düzensiz, sağlıksız” diye nitelenen değişim
süreci, yukarda Türkiye’nin yakın tarihinden seçilmiş nesnel olaylarla kısaca örneklendi. Bu
yaklaşımın akla getirdiği başlıca soru şudur: Düzenli, sağlıklı, Wilson’un deyimiyle, “dengeli
bir değişme” seçeneği de var mıydı? Bugün var mıdır?
Kültür değişmesi, doğası gereği, son derece “dengesiz” bir olgudur. Bu deneyimden
geçen çoğu ülkeler, iç savaş ya da devrim gibi büyük ve uzun süreli çabalamalar sonunda
ancak bozulan dengeyi yeniden kurabilmişlerdir. Bugünkü kültür değişmelerine “dengesiz”
tanısını koyan çoğu gelişmiş ülkeler bile bu işi sanıldığınca dengeli biçimde yapamamış,
toplumsal depremleri önleyememişlerdi.
Batılı ülkeler arasında endüstrileşme devrimini ilk başlatan ve en hızlı gerçekleştiren
Büyük Britanya İmparatorluğu (İngiltere) olmuştur. Bütün hızına, etkinliğine, başarısına
karşın, İngiliz toplumunun tarım kültüründen endüstriye geçişi büyük yapısal dengesizliklerle
doludur. Geleneksel toplum, sınıflı ya da katmanlı olsun, birbirine göre farklılaşmış “altkültürler”den oluşan bir yapıya sahiptir. Böyle karmaşık bir toplum yapısının dengeli biçimde
hep birlikte değişip gelişmesi mümkün olamamaktadır. Geleneksel dengeler ne denli güç
bozuluyorsa, yeni dengelerin kurulması o kadar uzun zaman almakta; aradaki geçiş
dönemindeyse “dengesiz değişim” kaçınılmaz olmaktadır.

Yapısal değişimin ilk büyük sarsıntılarını 1950 – 60 döneminde yaşayan Türkiye
Cumhuriyeti, 1961 Anayasası ile planlı ekonomik kalkınma ilkesini benimsemişti. Ancak
kültür değişmesi, hızlı ekonomik kalkınmadan çok daha karmaşık bir süreçti.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırladığı 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık
uygulama programlarıyla bu planların öngördüğü yılda %6-7’lik gelişme hızları elde edilmiş
– edildiği söylenmiş – ancak, planlı kalkınma ya da büyümenin hedef aldığı “dengeli
değişme” yine de sağlanamamıştır. 1950’den bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ortalama
“her 10 yılda bir” ülke yönetimine el koymak zorunda kalmasının asıl nedeni ve gerekçesi,
bozulan yapısal dengelerin kolayca kurulamamasından başka ne olabilir ki?
Bugün yürürlükte olan Anayasa, evvelce planlı kalkınmaya duyulan güveni ve
umutları büyük ölçüde yitirmiş görünmekle birlikte yine de planlı kalkınmaya yer
vermektedir. Ancak ülkenin “dengeli değişme seçeneği” bu kez başka kurum ve önlemlerde
aranmaktadır. 1961 Anayasası’nın öngördüğü “dengeli değişme” modeli, ekonomik planlama
ile bilim ve teknolojiye ağırlık veriyordu.
Devlet Planlama Teşkilatı ile TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar
Kurumu) işte bu görüşün gereği olan kurumlardı. Türkiye Cumhuriyeti, TÜBİTAK’ın kuruluş
yasasının gerekçesinde öngörülen “Toplum ve İnsan Araştırmaları Kurumu”ndan ise hala
yoksun bulunmaktadır. Kuşkusuz bilim kurumlarının varlığı daha dengeli bir değişmeyi
doğrudan gerçekleştirmeye yetmeyebilir.
Ancak daha dengeli değişmenin sağlanması için gerekli bilgiler ve öneriler, bu tür
kurumların araştırmaları ile yerine getirilebilir. Sonuç olarak, dengesiz değişimin dengeli tek
seçeneği vardır ve şudur denemez3⃰ . Ne ki, daha dengeli değişim için alınacak önlemler,
yapılacak işler, izlenecek eğilimler vardır. Bunların başında da belki toplumdaki değer, tutum,
davranış değişikliği sorunları gelmektedir.

DEĞER, TUTUM VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ
Geleneksel bir toplumun aydınları ve yöneticileri açısından çağdaşlaşma sorunu, önce
toplumsal değer ve amaçların (ideolojinin), sonra da insanların dünya ve birbirleriyle olan
ilişkilerindeki tutumların, en sonra da değişen hedef ve tutumlara bağlı olarak bireysel
davranışların değişmesi ya da değiştirilmesi sorunudur. Bu amaçla önce, okulların
programları, sonra kurumlarla ilişkileri düzenleyen yasalar, anayasalar değiştirilir. Sonuç
olarak, davranışların da değişmesi beklenir. Bu düzenli ardışıklık salt bir varsayım’dır.
Böyle bir değişme/gelişme (kalkınma) modeli de iki büyük varsayım üzerine
kurulmaktadır. Birincisi, değişim sürecinin inançlardan davranışlara doğru olacağı yolundaki
idealist görüşe göre fazlaca güvenilmesidir. İkincisi, değişimin bir – iki kuşaklık geçici bir
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Komünist Devrim uygulamasının yapısal değişimi daha hızlı sağladığı söylenmektedir. Ancak, değişim süreci
daha dengeli değildir. Bu konuda bkz: Solzenitsin, İlk Çember. Değişimin hiç de kolay olmadığı, Galasnost ve
Perestroyka ile bir kez daha kanıtlanmıştır.

bunalım doğuracağı ve bugün öngörülen kalkınma hedeflerine ulaşıldıktan sonra yitirilen
dengenin büyük ölçüde yeniden kurulacağı varsayımıdır.
Çağımızın sosyal bilim (araştırma) literatürü, her iki varsayımın da geçersiz
olabileceğini göstermiştir. Çağdaş bir dünya görüşünün okulda verilmesi (değerlerin
değiştirilmesi) kültür değişimine belki yardımcı olabilir ama bu yeterli değildir. Toplumların
değişim ve gelişiminde günlük davranışlardan ulusal ülkü ve değerlere doğru uzanan bir
değişme yönü de vardır. Hatta, sosyal psikologların uygulamalı alan araştırmalarına göre,
değişim süreci önce kişilerin davranışlarını etkileyip değiştirmekte sonra bireyler, kendi
kişisel davranışlarıyla bağlı bulundukları kültürel değerler arasında uzlaşma sağlayacak yeni
tutumlar aramaktadır.
Öte yandan Endüstri Devrimi, yavaşlayıp durulacağına yayılıp hızlanmaktadır sanki.
Çağdaş toplumbilimcilerden Toffler’in ‘Üçüncü Dalga’ kuramına göre, kimi gelişmiş ülkeler,
endüstri devriminden geçip yeni bir “enformatik (bilgi) devrimine” girmişlerdir. Hızlanarak
birbirini izleyen bütün bu devrimler, kültürel değişmelerin süreceğini göstermektedir. Sürekli
devrim ya da değişme, bugün yürürlükte olandan daha köklü bir eğitim planlamasını ve
felsefesini gerektirmektedir: İnsanlar ve toplumlar artık değişim dinamiği içinde, değişimle
birlikte yaşamayı öğrenmek durumunda bulunuyorlar!
Nasıl bir insan? Sorusunun güvenilir yanıtı, kaçınılmaz olarak, “Nasıl bir dünya”
sorusunu da birlikte getirmektedir. O dünyayı önceden tasarlamadan ona uygun insan
yetiştirmek mümkün olabilir mi? Geleneksel toplumların eğitim hizmeti görece kolaydı.
Hazır, kurulmuş, görece dengeli bir dünyaları, yerleşik/duruk bir toplum düzenleri vardı; onun
insanını yetiştiriyorlardı. Kurulmakta olan bilinmez bir dünyanın (kültürün) insanını
yetiştirmek, tarihten çok, bir felsefe – metafizik sorunu, hatta moda deyimiyle “bilimkurgu”
konusu olmaktadır. Bu güçlük, bizi yeniden “insan – kültür” ilişkisine ve “kişilik – dünya
görüşü” paradigma4⃰ sına geri dönmeye zorlamaktadır.
İnsan – kültür ilişkisinden yola çıkarak değişen kültür – değişen insan ilişkisine
getirdiğimiz sözün özeti şöyle olabilir: İnsanoğlu, eğitim – öğretim sürecinin ürünü yani
öğrenip öğretebilen bir varlıktır. İnsanın eğitimi, kendi toplumunun kültürünü öğrenmekle
başlar. Kültürleme süreciyle mirastan kendi payını alan insan, kültürleme – kültürleşme
süreçleriyle bir yandan kendi varlığını geliştirirken öte yandan ortak insanlık kültürüne
katkıda bulunur. İnsanla kültürü arasında karşılıklı alışveriş (etkileşim) ilişkisi vardır:
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Paradigma: Teori (kuram) ile hipotez (varsayım) arasındaki bilimsel önermelere verilen ad; hipotezden güçlü
ama teoriden zayıf genellemedir.

Bu işlevsel ilişki, doğrusal olarak açıldığında başı –sonu olmayan bir belirsizliğe
doğru uzanır:
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İ

Öte yandan, aynı işlevsel ilişki, çember olarak yazıldığında, kısır görünen bir döngüye
dönüşür:

İnsan kültürünün ürünü olduğuna, karşıt olarak insan da kültürün sürekliliğini,
evrimini sağladığına göre, toplum hayatındaki değişme ve gelişmelerle devrim ve evrimler
nasıl gerçekleşiyor? Başka bir deyişle, insan – kültür arasındaki görünür döngü, gerçek
(değişen) hayatta neresinden kırılıp aşılıyor? Bu soru, Helvetius (1810) ile D’Holbach (1770)
gibi yakın çağ filozoflarını yıllarca uğraştıran temel sorunlardan biri olmuş. Aslında K İ
ilişkisinin çember ya da döngü değil de bir sarmal (helis) biçiminde olduğu gösterilmiştir.
İnsanı yaratan kültür varlığı – gözle görülür biçim ve ölçülerde – değişikliğe
uğradığına göre, insan varlığının da belli ölçüde değişmesi gerekmez mi? İnsanın dış (fizik)
görünüşünde değişiklikler olmadığına göre, insan varlığının içinde, ruhunda, canının altındaki
huyunda, kişilik – karakter yapısında, Osmanlıca deyişle şahsiyetinde, bilimsel deyişle,
duygu, düşünce ve davranışlar bütününde benlik tasarımında, bazı değişiklikler olamaz mı?
Ünlü Dr. Freud (1918, 1928), Batı uygarlığının geleneksel Yahudi – Hristiyan kültür
mirası ile yetişmiş, burjuva – kapitalist ve babaerkil toplumları için geçerli olup olmadığı
günümüzde hala tartışma konusu olan bir kişilik kuramı önermiştir. Ancak Freud’cu
kuramların Batı Dünyası dışında kalan, henüz endüstrileşip kentleşmemiş (“ilkel”) anaerkil
toplumlarda pek de geçerli olmadığı kısa zamanda anlaşılmıştır.
Antropolog Mead’in (1928 – 1935) kültür alanındaki saha araştırmaları, “erkeklik” ile
“kadınlık” gibi çağlar boyunca cinsiyetle (biyoloji ile) ilintili olduğu sanılan kişilik ya da
davranış niteliklerinin bile kültürel koşullanmaya sıkı sıkıya bağlı olabileceğini göstermiştir5⃰.
Gökkuşağın altından geçebilecek kişinin cinsiyetinin ne olacağı hala bilinmez ama, Mead’in
bulgularına göre, toplum/kültür isterse dişiyi erkek gibi, er-kişiyi ise kadın gibi yetiştirebilir.
5⃰

Gerçi, son yıllarda Mead’in alan araştırmaları, yaklaşım ile bulguları yöntem ve teknikler açısından büyük
eleştirilere uğramışsa da, geçerliliğini hala korumaktadır.

Yaygın inançlar, yerleşik kavramlar bu bilimsel bulguyla alt – üst olmuştu. “Yeni
Freudçu’lar” diye bilinen bir hekim – psikologlar grubu (Kardiner 1939 – 1961, Erickson
1951, Fromm 1982), Freud’un tartışmalı tezinden yola çıkarak onu geliştirmeye çalışırken
“kültür – kişilik” akımının öncüleri, yeni bir alanın kurucu babaları olmuşlardır.
Dr. Kardiner (1939), ruh hekimlerinin iyileştirmeye çabaladığı kişilik bozuklukları ile
antropologların inceleyip anlamaya uğraştığı kültür olgusu arasında bir köprü bağlantısı
kurmaya çalışmıştır. Onun önerisi şöyle özetlenebilirdi:
“İnsan yavrusunda (duygu, düşünce ve davranışlar dünyasına uyan ve bütünlük veren)
bir kişilik edinme yetisinin doğuştan var olduğu kabul edilirse, böyle bir kişiliğin
özellikleriyle kültür sistemlerinin ilişkileri konusunda bazı hipotezler (varsayımlar) kurulup
irdenebilir.”.
Hipotezlerin doğru olup olmadığının irdelenmesiyle de “kişilik” konusu incelenebilir.
İşte bu varsayımdan yola çıkan Kardiner, “kişilik” ile ilgili gördüğü kültür değişkenlerini
önce “birincil” ve “ikincil” kurumlar diye iki kümeye ayırmış, sonra “kişilik” olgusunu bu
kümeler arasında bir köprü gibi kondurmuştur:
{“Birincil kültür kurumları”} Temel kişilik yapısı
Kb

Kt

{“İkincil kültür kurumları”}
Ki

Kurulan bu doğrusal ilişkiye göre, “birincil” kültür kurumları temel kişilik yapısını;
temel kişilik yapısı da, “ikincil” kültür kurumlarını belirlemekteydi. Kardiner, birincil ve
ikincil dediği kültür kurumlarının dökümünü vermemiş, neler olduklarını ayrıntılı olarak
açıklamamıştır. Ancak, söz konusu “birincil” kurumların, aile, çocuk bakımı kuralları ile
kültürleme gibi eğitim süreçlerinden; “ikincil” kurumların ise, din, devlet, hukuk, sanat gibi
toplumun duygu, düşünce ve davranış dünyasını yansıtan değişkenlerden oluştuğu
anlaşılmaktadır. Özetle, Dr. Kardiner, eğitim (kültürleme) sürecinin insanın temel kişiliğini;
en yaygın (modal) kişilik tipinin de toplumun dünya görüşünü, ulusun ruhunu, ülküsünü,
ideolojisini belirleyebileceğini öneriyordu.
Ancak, kişilik ilişkisindeki oklardan görüleceği gibi, bu model tek yönlü bir
açıklamaydı. Eğitim süreci biliniyorsa, düşün – duygu dünyasını açıklamaya yarayabilirdi. Şu
kadar ki eğitim düzeylerinin neden dolayı birbirinden farklı olduklarını Dr. Kardiner hiç mi
hiç dikkate almıyor, bu sorunun yanıtını kültür tarihçilerine bırakıyordu. Yeryüzünde birbirine
benzemeyen toplum/kültürlerin varlığı kabul edilirse – ki bilimsel gözlemler bunu
gerektiriyordu – birbirine hiç benzemeyen bazı kişilik yapılarının da varoluş nedenleri
böylece açıklanmış oluyordu.
“Yeni Freudçu’lardan Erich Fromm (1982: 90 – 108), Kardiner’in “birincil” ve
“ikincil” dediği kültür kurumlarını siyasal ekonomideki yerleşmiş adlarını kullanmaktan da
çekinmeyerek kişilik sisteminin, “altyapı” (infrastructure) ile “üstyapı”(superstructure)
kurumları arasındaki yerini saptamaya çalışmıştır:

Böylece Fromm, kültür ile kişilik arasındaki karşılıklı ilişkinin iki boyutlu, işlevsel
köprünün iki yönlü olduğunu göstermiş oluyordu.
İdeolojik üst-yapı kurumları

Toplumsal kişilik (karakter)

Ekonomik altyapı kurumları
Whiting ile Child (1967) adlı araştırmacılar, alan araştırmalarından elde
edilmiş yeni verilerle, Fromm’un şemasını (modelini) biraz daha geliştirmeye çalışmışlardır:
Bakım – Destek
Kurumları

Eğitim – Kültür
Kurumları

Duygu – Düşünce – İnanç
Dünyası

Temel Kişilik
Yapısı

Anne ile çocuğun babadan ayrı olarak uzun bir süre birlikte yatması geleneğini
sürdüren tropik ülkelerdeki doğum ertesi cinsel ilişki yasaklarının süresi, emzirmenin
uzunluğu çok eşle evlilik, tantanalı buluğ (eriştirme) şölenleri arasındaki ilişkilerin açıklaması
için çevresel bir değişken arayan Whiting, iklim etkenini sınamış, tropik (sıcak – nemli) iklim,
protein yetersizliği ile “kuvaşiorkor” hastalığının yaygınlığı arasında şu nedensel ilişkiyi
kurmuştur:
Protein eksikliği emzirmenin uzatılmasını; emzirmenin sürebilmesi (sütün
kesilmemesi için) gebeliğin önlenmesini; gebeliğin önlenmesi başka korunma yolları
bilinmediği için doğum ertesindeki cinsel ilişkilerin sınırlanmasını; bu sınırlama, ikinci bir eşe
izin verilmesini (poligami), poligami, babasoyunu ve babanın (eşleri arasındaki cinsel eşitliği
sürdürebilmek için) eşlerinden ayrı yatmasını; annenin erkek çocuğu ile uzun yıllar birlikte
yatması; çocuğun buluğ çağından önce anneden ayrılması; ergenliğin çok önemli bir eriştirme
töreni ile kutlanmasını vb. vb. gerektiriyordu.
Son derece karmaşık gibi görünmekle birlikte, kısaca “kişilik” yapısı adı verilen bütün
bu davranışların toplumsal/kültürel yapı ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Öyleyse,
kültür yapısının kişilik gelişmesi ile kişinin dünya görüşü üzerindeki etkileri neler olabilir?
“Kültür – kişilik alanı, çoğunlukla, psikolojiden alınmış temel kavramlar üzerine
kurulmuştur. Bu yaklaşımın ana dayanağı, kısaca, “Bireye özgü duygu, düşünce ve

davranışların örgütlenip bütünleşmesi” olarak tanımlanan “kişilik” kavramıdır. Kültürel
olayların benzerlik ve ayrılıklarını, toplumdaki kişilik tipinin oluşması ile açıklamaya
çalışanların yarattığı “kültür – kişilik” alanı özetle buydu. Antropologların kültür – kişilik
adını verdiği ilişki, daha önceleri, tarihçilerle filozofların “ulusal ruh” ya da “ulusal karakter”
adını verdiği olgudan çok başka bir kavram değildi. Ulusları birbirinden ayırmada kullanılmış
olan bu özellikler, böylece, yeni bir ad ya da kavram kazanmış oluyordu. Kültür – kişilik
ilişkisi çağdaş eğitimcilerle yöneticilerin “ulusal karakter” dediği olgudan da bağımsız
değildi.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1- Kültür hayat için gereken mal ve hizmetlerin üretimi ve dağıtımı için imkan sağlamalıdır.
Doğru mu yanlış mı?

2- Çevre krizleri, yabancı istilası, kültür
farklılaşmasıyla……………………………. meydana gelir

içerisinde

davranış

ve

değerlerin

3- Kültür değişmesi genelde beklenmedik kötü sonuçlar doğurabilir. Doğru mu yanlış mı?

4- Toplum bireylerin kültürel standartlara bağlılığı ödüllendirir. Doğru mu yanlış mı?

5- Kültürler bireyin ve toplumun, ihtiyaçları arasındaki kırılgan ………………… her zaman
kurabilmelidir.

6. Doğal afetler, kıtlık, işgaller sonucunda meydana gelen süreçler, antropolojik açıdan nasıl ifade
edilir?

a)
b)
c)
d)
e)

Radikalizm
Liberalizm
Değişim
Faydacılık
Üst kültür eksikliği

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kültürel antropolojinin en çok incelediği süreçlerden biridir?

a)
b)
c)
d)
e)

Fiziki coğrafya
Biyolojik cinsiyet
Hastalıklar
Simya
Kültürleme

8. Bireye özgü duygu, düşünce ve davranışların örgütlenip bütünleşmesi olarak tanımlanan “kişilik”
kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)

Kültür fizyoloji
Biyoloji
Genetik
Kültür-kişilik alanı

e) Fiziki antropoloji
9. Kuram ile varsayım arasındaki bilimsel önermeler olup; kuramdan zayıf, varsayımdan güçlü
ifadelere ne denir?

a)
b)
c)
d)
e)

Paradigma
Teori
Hipotez
Kanıt
Tez

10. TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlar hangi tür sosyolojik planlamanın bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır?

a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal değişim
İleri değişim
Dengeli değişim
Hızlı ilerleme
Katı iktisadi ilerleme

CEVAPLAR
1- D
2- Değişim
3- D
4- D
5- Dengeyi
6- C
7- E
8- D
9- A
10- C

13. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kültürel görecelik nedir?
2. Kişisel ve kültürel önyargılardan bağımsız gerçekçi bir kültür betimlemesine ulaşabilmek
için antropolog ne yapmalıdır, nasıl davranmalıdır?
3. Antropologa göre kültür nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

İlkellik, etnosentrizim, kültürel görecelik, anomi, gender, kültürasyon

Giriş
Bu hafta derste; Kültürün evrimi konusu işlenmekte ayrıca, Antropolojinin konusu
içinde yer alan ‘ilkellik’ kavramına değinilerek bu konuyla ilgili olarak bir ders kaseti
izletilmektedir.

Kültürün Evrimi
İnsan varlığının problemlerine, çeşitli kültürel çözümlerin bilgisine sahibiz.
Kültürlerde daima "hangisi en iyisi?" sorusu gündeme gelir. 19. yüzyılda Batılı toplulukların
bu sorunun cevabı hakkında hiçbir şüphesi yoktu; batı uygarlığı insan gelişiminin
zirvesindeydi. Antropologlar, kendilerine aşina gelen kültürleri dünyada mümkün olan en iyi
kültür olarak ilan ediyorlardı. Bu anlayış toplumları nitelendirmede kullanılan bir terime
yansıdı. Bu tutum kabaca siz insanlık dışı" yaratıklara karşı "biz insanlar" şeklinde ifade
edilebilir. Ancak biliyoruz ki yeterli derecede işlevsel olan bir kültür kendini en iyi sayar ve
ırk merkezcilik olarak bilinen olguyu bir görüş olarak yansıtır. Bundan dolayı 19. yüzyıl
Batılıları yalnızca kendi etnosentrizmlerini gösteriyorlardı.
Antropolojinin ırk merkezciliğe karşı tepkisi, antropologların "vahşi" da "yabanıl"
olarak adlandırılan halklarla beraber yaşamaya ve onlarını da sıradan insanlar olduklarını
anlamaya başladıklarından itibaren başlamışta Antropologlar ırk merkezciliğe tepki olarak,
kültürün insanların beklenti ihtiyaçlarını tatmin edip etmediği sorusunu sormaksızın her
kültürü kendi terminolojisiyle incelemeye başladı. Bir halkın insandan özveri istiyor olması
örneğin, uğruna insan hayatını istemesi yerel değerlere göre kabul edilebilirdi. Kültürlerin
kendi standartlarına uygun ve tek başına değerlendirilmesi, kültürel görecelik olarak
isimlendirilir. Örneğin, insanların törensel olarak öldürülmesi bazı toplumlarda kabul
görebilir. Ancak bu durum diğer toplumlarca özenilmemeli ve diğerlerinde bu ritüelin işlevsel
olamayacağı bilinmelidir.
Kültürel görecelik, ırk merkezciliğe yaklaşıma göre daha geniş kabul görürken, her iki
görüş de aşırılığa yönelebilir. Birisi "biz haklıyız, bizim dışımızdakiler yanlıştır", diğeri de
"her şey akar" cümleleriyle nitelendirilebilir. Kültürleri
ırk merkezciliğe kriterleri
kullanmaktan kaçınarak ama diğer yandan da kültürel göreceliğin asıl elemanlarını gözeden
çıkarmaksızın değerlendirmeyi mümkün kılacak formül bundan 30 yıl kadar önce antropolog
Walter Goldscmith tarafından önerildi. Onun yaklaşımım en önemli odak; bir kültür
davranışlarına kılavuzluk ettiği kişilerin fiziki psikolojik ihtiyaçlarını daha iyi nasıl
karşılayabilir, sorusudur. Burada belirli göstergeler; halkın beslenme statüsü, genel fiziki ve
ruhi sağlığı, suç ve mal oranı, demografik yapı, ev hayatının sükun ve istikrarı ve kaynak
bazında grup ilişkileridir. Kötü beslenme, suç, ihmal, intihar, duygusal düzensizlik, ümitsizlik
ve çevreye saygısızlık olan toplum, bunların daha az görüldüğü toplumlara göre daha az iyi
işliyor denebilir, iyi işleyen bir kültürde, i sanlar "övünebilir, kıskançlaşabilir, kavgacı da
olabilir ya da 'öfke', ‘yabancılaşma', 'anomi' (kuralsızlık), 'depresyon' gibi oldukça yaygın ve
gayri insani ve gayri medeni olan duygulardan uzak yaşayabilir."
İnsanlar kendi toplumlarında kendi hayatlarını belirlemede kendilerini çaresiz
hissetmeye başladıklarında kültürün çökme belirtileri görünmeye başlamış demektir. Kültür,
insan grubunun sürekli iyiliğini sağlayan bir sistemdir. Bundan dolayı üyelerinin akılcı olarak
işlediğini düşündüğü sürece toplumun bekası-sağlamada başarılı kabul edilir. Antropologlar
farklı çıkar gruplarından oluşan bir toplumda hangi grubun daha iyi temsil edildiği sorusunu
sormalıdır Zira kültürün iyi işleyip işlemediğine yönelik objektif yargı ancak bu soru
cevaplanabildiği takdirde verilebilir.

Antropologa göre kültür; üyelerinin uygun ve kabul edilebilir gördüğü değişim
yelpazesi çerçevesinde, toplum üyeleri tarafından yerine getirilecek davranışlar üreten
standartlar ve kurallar kümesidir. Tüm kültürler belirli temel yapısal özellikleri paylaşırlar;
bunların incelenmesi kültürün niteliği ve işlevi hakkında aydınlatıcıdır. Kültür, paylaşılan
idealler, değerler ve davranış standartlarıdır. Hayatlarını devam ettirebilmek için birbirlerine
bağımlı olan ve belirli bir yerde yaşayan bir insan grubu olarak tanımlayabileceğimiz
"toplum”suz var olamaz. Toplum sosyal yapı ya da sosyal örgütlenme tarafından belirlenen
ilişkilerce oluşturulur. Toplumsuz kültürün olamamasına karşın karıncalar ve arılar gibi
yaratıklar topluma sahip olsalar bile kültürsüz olabilirler. Kültürün içinde her şey tek
biçimlilik içinde var olmaz. Herhangi bir insan toplumunda dişi ve erkeğin rolleri arasında
fark vardır. Antropologlar gender (sosyolojik cinsiyet) kavramını kültürlerin erkek ve kadınlar
arasındaki biyolojik farklarına atfettikleri anlam olarak kullanırlar. Evrensel anlamda yaş
farklılığı olduğu gibi bazı toplumlarda alt kültür farklılaşması vardır. Alt kültür bazı farklı
kurallar kümesine riayet etse de içinde bulunduğu geniş toplumun varsayımlarını geniş ölçüde
Paylaşır, işte çoğulcu (pluralistic) toplumlar, sözünü ettiğimiz alt kültürlerin belirgin olarak
var olduğu toplumlardır. Bu toplumların öne çıkan özellikleri farklı kural kümeleri altında
işleyen pek çok gruptan oluşmalarıdır. Amerika'da bir alt kültür örneği Amishlerde
görülebilir.
Tüm kültürlerin ikinci temel özelliği öğrenilmeleridir. Toplumun birey-anlamda
üyeleri sosyal davranışın kabul görmüş normlarını kültürlenme (kültürasyon) süreci yoluyla
öğrenirler. Kültürün üçüncü özelliği sembol-- dayalı olmasıdır. Dille ifade edilen fikirler,
duygular ve arzular iletişim yoluyla aktarılır. Sonuçta kültür bütünleştirilir zira kültür tüm
yönleri bir araya getirilmiş bir bütün olarak işlev görür. Uygun olarak işleyen bir kültürde tüm
unsurların toplu uyumunun tamamen olmasa da kısmen sağlanması mümkündür.
Antropologun işi, insanların sosyal davranışını açıklamak için gözlemlediği kurallar
kümesini somutlaştırmaktır Kişisel ve kültürel önyargılardan bağımsız gerçekçi bir kültür
betimlemesine ulaşabilmek için antropolog; (I) insanların toplumun işlemesinde ölçü olmasını
istedikleri metot hakkındaki fikrini incelemeli, (2) İnsanların nasıl davrandıkları hakkında
düşüncelerini incelemeli, (3) Gerçekte insanların nasıl davrandığını kıyaslamalıdır. Aynı
zamanda antropolog, kendi kültürünün ön yargılarından da mümkün mertebe] bağımsız
olmalıdır.
Kültürel uyum, evrim sürecinde, insanların hayatta kalmalarına ve çevre ye uzanım
sağlamalarına imkan tanır. Bazen bazı durumlarda ve kısa dönem' de uyumlu olan bir şey
farklı koşullarda ve uzun dönemde uyumsuz olabilir.
Bir kültür varlığını sürdürebilmek için, üyelerinin biyolojik gereksinimlerin
karşılayabilmeli, devamlılığını sağlayabilmeli ve üyelerinin birbiriyle ve yabancılarla
ilişkilerinde bir düzen kurup bunu sürdürebilmelidir.

Kültürler zaman içinde; çevre koşullarının, yabancı istilalarının ve bizzat kültürün
unsurlarının değişmesinden dolayı farklılaşmaya maruz kalır. Bazen değişimin önceden
kestirilemeyen sonuçları toplum için felakete yol açabilir.
Toplum bireyin kişisel çıkarları ve grup ihtiyaçları arasında bir denge kurabilmelidir.
Şayet bir ya da diğeri hakim konuma gelirse sonuç kültürel çöküntü olabilir.
Özellikle antropolog olmayanların sık sık sordukları bir soru vardır: Hangi kültür en
iyidir? Irk merkezciliğe kişinin kendi kültürünü diğerlerinin ü: rinde görmesi eğilimidir.
Antropologların etnosentrizme karşı kullandı kavram ise, her kültürü kendi ölçülerine göre ve
kendi terminolojisiyle incelemeyi ön gören kültürel göreceliktir. Bir kültürün başarısını
ölçmede en önyargılı kriter, üyelerinin görevlerini yerine getirdikleri takdirde toplum' hayatta
kalmasını güvenceye almadaki etkinliliğidir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1- Kültürlerin kendi standartlarına uygun ve tek başına değerlendirilmesi,
…………………………………..olarak isimlendirilir.

2- Toplumun birey-anlamda üyeleri sosyal davranışın kabul görmüş normlarını
……………………… süreci yoluyla öğrenirler.

3- Toplumsuz kültür olabilir. Doğrumu yanlış mı?

4. Amerika’daki Amishler bir alt kültür örneğidir. Doğrumu yanlış mı?

5. Alt
Toplumlardır.

kültürlerin belirgin olarak var olduğu toplumlar …………………….

7. Alt kültürlerin belirgin olarak var olduğu toplumlar ne tür toplumlardır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tekilci
Çoğulcu
Kültürcü
Antopolojist
Küresel

8. Anomi nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kural
Kuralsızlık
Kurallılık
Yenilgi
Birikim

9. Çoğulcu aşağıdakilerden hangisinin eşitidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Pluralistik
Singularistik
Kurallılık
Birikim
Çokkültürlülük

10. Irkçılığa karşı antropologların kullandıkları karşıt ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her kültürün kendi terminolojisiyle incelenmesi gerekir çünkü kültür birikimi
ve yönü görecelidir.
b) Her kültürün güçlü olması gibi bir durum yoktur.
c) Kültürler iyi ve kötü olarak ayrılır.
d) İyi kültürler endüstrileşmiş toplumlarda bulunurlar.
e) Kültürler kimi zaman fizyolojik gereksinimlerle ayrılabilirler.

CEVAPLAR
1- Kültürel görecelik
2- Kültürlenme
3- Yanlış
4- Doğru
5- Çoğulcu

7- B
8- B
9- A
10-A

14. BÖLÜM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.
14.2.
14.3.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çokkültürlülük nedir?
2. İlliberal nedir?
3. Walzer'in "bireysel haklara karşı duyulan saygının geniş sınırları içinde demokratik
toplulukları kamu siyasasını belirlemekle yetkili kıldığı ölçüde, onları özgül kül¬türel
kimlikler arasında az ya da çok yansız olan siyasaları seçmeye de yetkili kılar" sözü ile
ifade ettiği kavram nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Anahtar Kavramlar

Çokkültürcülük, illiberal, yapıçözüm

Giriş
Bu hafta derste; son günlerde entelektüel çevrelerde ve medyada sıklıkla tartışılan çok
kültürcülük konusu işlenmektedir.

Çokkültürcülük
Hükümet kuruluşları, okullar, güzel sanatlar eğitimi veren kolej ve' üniversitelerle
birlikte kamu kurumları bugünlerde, vatandaşların kendilerine özgü kültürel kimliklerini
tanımadıkları ya da kimliklerine saygı göstermedikleri gerekçesiyle sert eleştirilere uğruyor.
ABD'de bu tartışma en çok Afrikalı-Amerikalıların, Asyalı-Amerikalıların, YerliAmerikalıların ve kadınların' gereksinimleri- üzerinde yoğunlaşıyor. Bu listeye kolaylıkla
başka gruplar da eklenebilir ve bu liste dünyayı dolaştıkça değişime uğrayabilir. Bununla
birlikte, bugünlerde kamu kurumlarının kültürel ve dezavantajlı azınlıkları tanıyıp tanımaması
ve bunu nasıl daha iyi yapabileceği konusunda önemli tartışmaların yapılmadığı demokratik
ya da demokratikleşmekte olan toplum bulmak zordur. Çoğu zaman etnik kökene, ırka,
cinsiyete ya da dine dayanan farklı kültürel kimliklere sahip vatandaşlar için, siyasal tutum
açısından kendimizi eşit konumda görmemizin anlamı nedir?
Bu mesele, çokkültürcülüğün getirdiği zorlamalarla bugün demokratik toplumların
karşısında duran tanınma politikası ile ilgilidir. Konu, özellikle ABD ve Kanada bağlamında
ele alınsa da, temel ahlaksal sorunlar birçok demokraside aynıdır. Bu zorlama, liberal
demokrasilere özgüdür, çünkü liberal demokrasiler ilke olarak herkesin eşit olarak temsil
edilmesine bağlıdır. Belli başlı kurumlar özgül kimliklerimizi dikkate almadığı zaman, bir
demokrasi, ahlaksal açıdan sorun oluşturacak biçimde bizi dışlayarak ya da ayrımcılık
yaparak vatandaşlarını yüz üstü bırakmış olur mu? Kamu kurumları, özgül kimliklerimizi
tanımayıp yalnızca vatandaşlık hakları ve siyasal haklar, gelir, sağlık ve eğitim gibi ortak
evrensel çıkarlarımızı tanırsa, ayrı kimliklere sahip vatandaşlar eşit olarak temsil edilebilirler
mi? İnsanlara eşit kişiler olarak saygı göstermek, her birimize diğer tüm vatandaşlarla aynı
hakları vermenin ötesinde neleri içerir? Kadın ya da erkek, Afrikalı-Amerikalı, AsyalıAmerikalı ya da Yerli-Amerikalı, Hıristiyan, Yahudi ya da Müslüman, İngiliz, Fransız ya da
Kanadalı olarak kimliklerimiz kamusal açıdan nasıl bir önem taşımalıdır?
Çoğulcu bir toplumda üyelerin farklı kültürel kimliklerinin nasıl tanınacağı hakkındaki
sorulara verilecek makul bir tepki, kamu kurumlarında bu farklılıkları temsil etme ya da
onlara saygı duyma amacının hatalı olduğunu söylemek olabilir. Çağdaş liberalizmin önemli
bir kolu, bu tepkiyi destekler. Buna göre, kamu amaçlarına hizmet eden kurumlarla
özdeşleşemememiz, kamu kurumlarının kişisel olmama durumu, kendine özgü etnik, dinsel,
ırksal ya da cinsel kimliklerimize bakmaksızın hepimize eşit davranan bir toplumda yaşamak
için vatandaşların isteyerek ödemeleri gereken bir bedeldir.
Bizlerin vatandaş olarak özgürlüğümüzü ve eşitliğimizi güvence altına alan şey,
yalnızca hükümet kuruluşlarını değil, Princeton ve güzel sanatlar eğitimi veren diğer
üniversiteleri de kapsayan, kamu dünyasının yansızlığıdır. Bu görüşe göre, vatandaşlar olarak
özgürlüğümüz ve eşitliğimiz ortak niteliklerimize -kendine özgü kültürel kimliklerimiz bir
yana, gelir, sağlık, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü, konuşma, basın ve örgütlenme özgürlüğü,
işlemlerde eşitlik, oy verme hakkı, kamu görevlerine atanabilme hakkı gibi "öncelikli
çıkarlar" için duyduğumuz evrensel gereksinmelerimize- gönderme yapar. Kendimize özgü
ırkımıza, dinimize, etnik kökenimize ya da cinsiyetimize bakmaksızın, hemen tüm insanlarca
paylaşılan çıkarlardır bunlar. Bu nedenle de, bizlere özgür ve eşit vatandaşlar olarak

davranırken, kamu kurumlarının kendimize özgü kültürel kimliklerimizi tanımaya çalışması
gerekmez zaten böyle de yapmamalıdırlar.
Öyleyse, çoğu zaman ulusalcılık ve çokkültürcülük adına belirli gruplarca yapılan tüm
tanınma taleplerinin, hoşgörüsüz (illiberal) talepler olduğu sonucuna varabilir miyiz? Bu
sonuç, elbette çok acelecidir. İnsanlara özgür ve eşit vatandaşlar olarak davranmanın gerekleri
hakkında daha fazla soru sormamız gerekir. Çoğu insanlar, yaşamda yaptıkları seçimleri
anlamlı kılacak ve yönlendirecek güvenli bir kültürel bağlama gereksinim duyuyor mu?
Duyuyorsa, güvenli kültürel bağlam da, çoğu insanın iyi sayacağı bir yaşam sürme
beklentisine temel oluşturan öncelikli çıkarlara göre farklı derecelere sahiptir. Liberal
demokratik devletler, çoğunluk ya da "kitle" kültürlerinin karışmasına karşı, dezavantajlı
gruplara kültürlerini korumada yardım etmekle yükümlüdür. Bazı grupların üyelerini tanımak
ve onlara eşit davranmak, artık kamu kurumlarının kültürel özellikleri görmezden gelmesi
yerine bunları kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor; en azından, kendilerini
anlayabilmeleri kültürlerinin yaşama gücüne bağlı olan insanlar için. Kültürel özgüllüğün -her
bireyi içine alacak biçimde- siyasal açıdan tanınması yolundaki bu gereklilik, bireyler
tarafından değerli bulunan kültürleri ve kültürel bağlamları bu bireylerin temel hakları
arasında sayan evrenselcilikle de uyumludur.
Bununla birlikte, değerli bulunan çeşitli kültürlerin "içeriklerine bakar bakmaz
sorunlarla karşılaşıyoruz. Liberal demokratik bir toplum, örneğin etnik köken ya da ırkçı
üstünlük tutumlarıyla diğerlerine karşı düşmanca davranan kültürlere saygı duymalı mıdır?
Duymalıdır dersek, bu sefer, etnik ya da ırkçı üstünlüğe dayalı .bir kültüre- duyulan saygı tüm
insanlara eşit davranma İlkesiyle nasıl bağdaştırılacaktır? Liberal bir demokrasi, dezajantajlı
gruplar arasında birçok insan tarafından çok değer verilse de, bu tür "üstünlük yanlısı"
kültürlere saygı duymuyor ve duyması gerekmiyorsa, özgül kültürlerin siyasal açıdan
tanınması yolundaki geçerli talepleri üzerindeki ahlaksal sınırlar tam olarak nelerdir?
Politikada kültürel grupların tanınıp tanınmaması ya da nasıl tanınması gerektiğiyle
ilgili sorular, bugün birçok demokratik ve demokratikleşmekte olan toplumun siyasal
gündeminde en çarpıcı ve en tedirgin edici sorular arasında yer alıyor. Charles' Taylor,
Princeton Üniversitesinde University Center for Human Vaiu-es/İnsan Değerleri Üniversite
Merkezi için yaptığı Açış Konuşmasına dayanarak hazırladığı "The' Politics of. Recognition"
/ "Tanınma Politikasında bu sorunlar üzerine özgün bir bakış' açısı sunuyor.
Taylor ulusalcılık, feminizm ve çokkültürcülük üzerinde kızışan siyasal tartışmalardan
geri çekilerek, birçok insanin özgül kimliklerinin kamu kurumlarınca tanınması taleplerinde
neyin gündeme getirildiği hakkında, tarihsel bilgiye dayanan, felsefi bir bakış açısı sunar.
Eski çağlardaki bir rejimde bir azınlık ("Lady'ler ve "Lord"lar olarak) onurlandırılmaya bel
bağlayabilirken, çoğunlukla kamu tarafından tanınmaya gerçekçi olarak özenemezken, sayıca
az olanlar için tanınma talebinde bulunmak gereksiz, sayıca çok olanlar içinse yararsızdı.
Ancak süreğen toplumsal sıradüzen-lerin (hiyerarşilerin) çökmesinden sonra, kamu tarafından
tanınma talebi, tüm bireylerin saygınlığı fikriyle birlikte yaygınlaştı. Herkes eşittir -Mr., Miss,
Mrs., ya da Ms- ve hepimiz eşit sayılmayı bekleriz. Buraya kadar her şey yolundadır.

Ama kamu dünyasında eşit vatandaşlık talepleri, soyluluk unvanlarının yok oluşuyla
ilgili değerlendirmemizin bizi soktuğu beklentiden daha sorunsaldır ve çatışma yüklüdür.
Taylor, Jean-Jacques Rousseau ve taraftarlarının, kamuca tanınma yolundaki evrensel
gereksinimi, insan eşitliğini kimliğe dönüştürerek karşılama gibi dahice bir girişimin getirdiği
sorunlara dikkat çekiyor. Taylor'u! nitelediği biçimiyle, bu Rousseau'cu tanınma politikası,
hem tüm toplumsal farklılaşmalardan kuşku duyar, hem de Ortak Yararın tüm vatandaşların
evrensel kimliğini yansıttığı bir ortak yarar politikasının homojenleştirici -hatta totalitereğilimlerine açıktır. Tanınma talebi bu şemada karşılanabilir; ama ancak vatandaşların
neredeyse yalnızca eşit olmaktan, gurur duymalarını ve böylece kamu tarafından yalnızca
böyle tanınmayı beklemelerini sağlayacak biçimde toplumsal ve siyasal açıdan denetim altına
alındıktan sonra. Taylor, haklı olarak tanınma politikası için bunun ödenemeyecek kadar
yüksek bir bedel olduğunu ileri sürüyor.
Liberal demokrasiler, Rousseau kusura bakmasın ama, vatandaşlığı kapsamlı evrensel
bir kimlik olarak göremez, çünkü '(1) John Stuart Mill'in ve Ralph Waldo Emerson'un fark
ettikleri gibi insanlar eşsizdir, ...kendi kendilerim oluşturan, yaratıcı bireylerdir; (2) ayrıca
insanlar "kültür taşıyıcı"dır ve oluşturdukları kültürler geçmişteki ve şimdiki kimliklerine
bağlı olarak farklılık gösterir. Bu eşsiz, kendini oluşturan ve yaratıcı insan anlayışı,
kimliklerini de novo yaratan ve birbirlerinden bağımsız olarak kendi amaçları peşinde koşan
"atornistik" bireyler görüntüsüyle karıştırılmamalıdır. Bireylerin eşsizliğinin bir bölümü,
kendi kültürel kalıtlarını ve ilişki içine girdikleri diğer insanların kültürel kalıtlarını
bütünleme, bunlar üzerine kafa yorma ve bunları değiştirme biçimlerinden kaynaklanır.
İnsan kimliği, Taylofm ortaya koyduğu gibi, diğer insanlarla, gerçek konuşmalarımız
dahil, kurduğumuz ilişkilere yanıt biçiminde diyalojik olarak yaratılır. Bazı siyasal
kuramcıların dayattığı, atomistik bireylerle toplumsal olarak yapılandırılmış bireyler
arasındaki ikili ayırım bu yüzden hatalıdır. İnsan kimliği, diyalojik olarak yaratılıyor ve
oluşturuluyorsa, o zaman kimliğimizin kamuca tanınması, kimliklerimizin diğer vatandaşlarla
pay-. lastiğimiz ya da potansiyel olarak paylaştığımız yönleri hakkında kamunun önünde fikir
alış verişinde bulunmak için bize olanak tanıyan bir politikanın varlığını gerektirir» Bireysel
kimlikleri tanıyan bir toplum, müzakereci, demokratik bir toplum olacaktır, çünkü bireysel
kimlik kısmen toplu diyaloglarla oluşturulur.
Vatandaşların kimliklerini geniş kapsamlı olarak tanıyan Rousseau'cu bir politika
arayışının baskıcı eğilimleri taşıdığını kabul eden Taylor, kamu kurumlarının vatandaşların
tanınma taleplerine karşılık vermeyi hemen reddetmemesi gerektiğini -aslında reddedemeyeceğini- ileri sürer. Bir kimsenin özgüllüğü bakımından, kamusal olarak tanınma
şeklindeki anti-Rousseau'cu talebi de, sorunsal ve tartışmalı olduğu kadar anlaşılır bir şeydir.
Örneğin, insanların eşitliği ve tüm insanlara eşit davranma adına toplumun, hamileliği bir tür
fiziksel özür olarak görerek kadınlara, erkeklere davrandığı gibi davranması mı gerektiği
yoksa, çoğu Amerikalı kadının toplumsal kimliğinin çocuk doğurucular ve öncelikle çocuk
yetiştiriciler sayılması gibi, kimliklerimizin belirgin biçimde cinsimizle bağlantılı yönlerini
tanıyarak farklı davranılması mı gerektiği konusunda hemfikir değiliz.

Ayrıca, Afro-Amerikan öğrencilere Afrika-Amerika kültürünü vurgulamak için özel
olarak tasarlanan bir ders programıyla mı, yoksa tüm öğrenciler için ortak bir ders
programıyla mı daha iyi eğitim verilir konusunda da görüş birliği yok. İnsanlık onuru
idealiyle canlanan tanınma talebi, en azından iki yöne işaret eder: Hem bireylerin insan olarak
temel haklarının korunmasına, hem de bireylerin özel kültürel gruplara üye olmaktan doğan
özgül gereksinimlerinin tanınmasına.
Azınlık kültürlerinin farklı katkılarının ve niteliklerinin siyasal bakımdan tanınması,
hemen her zaman bu kültürlerin üyelerine eşit davranılmasın bir yolu olarak görülürken,
kadınların kadın olarak farklılıklarının tanınması, onları erkeklerle eşit görmemekle ve
kadınların, toplumda farklı biçimde "kadına özgü" ya da ikincil konumlarda durmasını
beklemekle (hatta istemekle) özdeşleştirilir. Bununla birlikte, kamuca tanınma talepleri, bir
başka önemli bakımdan, birçok azınlığın talebine benzer. Kamu tarafından eşit vatandaşlar
olarak tam tanınma iki saygı biçimi gerektirebilir: (1) Cins, ırk ya da etnik köken göz önüne
alınmaksızın her bireyin eşsiz kimliğine saygı; ve (2) kadınları, Asyalı-Amerikalıları,
Afrikalı-Amerikalıları, Yerli Amerikalıları ABD'deki bir çok başka grubu da içeren
dezavantajlı grupların üyeleri tarafından özellikle değer verilen ya da onlarla ilişkilendirilen
etkinliklere, uygulamalara ve dünya görüşlerine saygı.
Özgül kültürel gruplarla özdeşleşen bireylere saygı demek olan ikinci gerekirliğin
kötüye kullanılmasından haklı olarak kaygı duyulur. Bir grubun üyeleri, gruplarının baskın
nitelikleri, uygulamaları ve değerleri ile kamusal olarak -İngiliz ya da Fransız Kanadalıları,
erkek ya da kadın, Asyalı-Amerikalılar, Afrikalı-Amerikalılar, ya da Yerli-Amerikalılar,
Hıristiyan, Yahudi, ya da Müslümanlar olarak- özdeşleştirilirce, buradan çıkan özgül
kimliklerimizin, insan olarak eşit olmamız nedeniyle karşılıklı saygıyı, insan haklarıyla
siyasal hakları ve insanca yaşama şansını hak eden kişiler olarak, daha evrensel kimliğimiz
üstünde kamusal öncelik alıp almayacağım merak ediyor insan. Her bireyin eşsizliğinin ve
insanlığının tanınması, liberal demokrasinin özünde yatar, siyasi ve kişisel bir yaşam biçimi
olarak anlaşılır.
Bu nedenle, liberal .demokratik bir değer olan çeşitlilik, her bir ayrı grup insana
kendileri ve çocukları için güvenli bir kültür ve kimlik sağlayan ayrı ve eşsiz kültürleri
zamana karşı koruma gereksinimi ile karşılanamayabilir.
Çeşitlilik demokratik değerini tüm bireylerin kültürel, entelektüel ve ruhsal ufuklarını
genişletme değerine bağlar. Bu değeri, farklı kültürel ve entelektüel bakış açılarıyla yüzyüze
getirerek dünyamızı zenginleştirme ve böylelikle entelektüel ve ruhsal-büyüme, araştırma ve
aydınlanma olanaklarımızı artırma değerlerine sahip olabiliriz gerçekte. Bu liberal demokratik
görüş, güvenli ve ayrı kültürel kimliklere duyulan insanca gereksinimi önemser. Ancak,
dünyamızdaki görece az sayıdaki gelişmiş demokrasilerin ışığı altında, bu meseleye kesin bir
çözüm üretebilmek belki de olanaklı değil.
Öyleyse, bu demokratik görüşe meydan okumak adına, hareketli, çokkültürlü bir
toplumda (ya da dünyada) gelişen bireyler idealinin gerçekten de farklı etnik, dilsel ve
kültürel grupların üyeleri olan insanların kamuca tanınma ve özgül kültürel kimliklerinin

korunması gereksinimlerini önemsemediğini varsayabiliriz. Bu meydan okumanın ışığı
altında bile liberal demokratik görüş, şimdi farklı gruplar adına yaygın olarak yapıldığı haliyle
kültürel tanınma talebine karşı ahlaksal açıdan dikkate değer ve siyasal açıdan yararlı bir
panzehir sunuyor. Liberal demokrasi, farklı grup kimliklerinin korunmasında ya da
vatandaşların özgürce bir araya gelmeleriyle gelişemeyecek ait kültürlerin yaşamını
sürdürmesinde politikayı kullanma talebinden kuşku duyar.
Bununla birlikte, her şeyden çok demokratik kurumlar, vatandaşları farklı bir dizi
kültürel değerle karşı karşıya bırakma eğiliminde. Liberal demokrasi böylelikle,
olanaklarımızı zenginleştiriyor,. çeşitli kültürlerin değerini tanımamızı sağlıyor ve bize
çeşitliliğin değerini öğretiyor; yalnızca kendisi için değil, yaşamın ve öğrenmenin niteliğini
zenginleştirdiği için. Çeşitliliğin liberal demokratik savunması, özgülcü olmaktan çok
evrenselci bir görüşten yararlanıyor.
Liberal demokrasinin, çokkültürcülüğe bakarken ve değerlendirirken benimsediği
bakış açısı tam olarak nedir? Walzer, tek bir evrenselci bakış açısının değil de, liberal
demokrasileri farklı siyasal yönlere çeken iki bakış açısının bulunabileceğini ileri sürüyor.
Daha doğrusu genel olarak insanların eşitliğine inanan ve liberal demokratik toplumlarda
eksik biçimde kurumlaşmış, tek bir evrenselci ilke vardır: "Bütün insanlara özgür ve eşit
varlıklar olarak davranılır." Ama bu ilkenin mantıklı görünen ve tarihte etkili .olmuş iki
yorumu vardır. Bir bakış açısı, çoğulcu bir toplumun üyesi olan vatandaşların taşıdığı farklı
ve çoğu zaman çatışan düşünceler arasında siyasal yansızlığı gerektirir.
Bu bakış açısının örneği, kiliseyle devletin ayrılması yolundaki Amerikan doktrinidir;
burada devlet bütün vatandaşlarının dinsel özgürlüklerini korumakla kalmaz, kendi
kurumlarının herhangi birinin özgül dinsel bir gelenekle özdeşleşmesinden olabildiğince
kaçınır.
Gene evrenselci olan ikinci liberal demokratik bakış açısı, kamu siyasalarının
sonuçları ya da gerekçelendirilmeleri için yansızlıkta ısrar etmez; daha çok, kamu
kurumlarının, özgül kültürel değerlerin gelişimine üç şarta bağlı olarak yardım etmesine izin
verir: (1) tüm vatandaşların konuşma, düşünme, din ve örgütlenme hakları dahil temel hakları
korunmalıdır; (2) hiç kimse, kamu kurumlarınca temsil edilen kültürel değerleri kabul etmesi
için yönlendirilemez (elbette zorlanamaz da); ve (3) kültürel seçimleri yapan kamu görevlileri
ve kurumları> yalnızca ilke açısından değil, uygulamada da demokratik olarak denetlenebilir
olmalıdır. Bu bakış açısının paradigmasını, ABD'de eğitime yapılan demokratik yardımlar ve
eğitim üzerindeki denetim oluşturur. Anayasamız kiliseyle devletin ayrılığını gerektirir, aynı
zamanda çocuk eğitiminin kültürel içeriğini belirlemede eyaletlere geniş bir serbestlik tanır.
Amerika'da, yansızlık gerektirmekten uzak olan eğitim siyaseti, vicdan özgürlüğü ve kilisedevlet ayrılığı gibi temel haklara tecavüz etmedikleri sürece yerel toplulukları, okulları
kısmen özgül kültürel imgelerini oluşturmaya yüreklendirir.
Walzer, bu iki evrenselci bakış açısının farklı iki liberalizm düşüncesini belirlediğini
kabul eder; ikincisi, birinciden daha demokratiktir. Walzeı/ın "Liberalizm 2" dediği şey,
bireysel haklara karşı duyulan saygının geniş sınırları içinde demokratik toplulukları kamu

siyasasını belirlemekle yetkili kıldığı ölçüde, onları özgül kültürel kimlikler arasında az ya da
çok yansız olan siyasaları seçmeye de yetkili kılar. Liberalizm 2, demokratik olduğundan,
demokratik uzlaşma yoluyla Liberalizm Ti, devlet yansızlığım seçebilir. Walzer,ABD'nin
demokratik olarak yaptığı seçimin bu olduğunu düşünüyor. Walzer’in yapacağı seçim de
Liberalizm 2 içinde seçilen Liberalizm l'dir, çünkü bu, her bir kültürel grubun kendi başının
çaresine bakmakta özgür olduğu ama özgül kültürel tasarılarını desteklemesi ya da tanıması
için devleti zorlamadığı bir göçmenler devleti ABD'de yer alan baskın toplumsal anlayışla
uyumludur.
Çokkültürcülük üzerine yapılan son tartışmalarda yükselen uyuşmaz sesleri
dinlediğimde, en azından bu soyutlama düzeyinde, bir toplum olarak neyi seçtiğimizi
söylemekte zorlanıyorum. "Bizler"in neyi seçtiğimizi belirleme konusundaki çetin, belki de
kaçınılmaz sorun bir yana, tüm kamu kurumlarımız ve siyasalarımız için şu ya da bu
liberalizmi seçtiğimizi ya da seçmemiz gerektiğini düşünmek belki de bir hatadır.
Bu iki evrenselcilik, farklı iki ve siyasal açıdan kapsayıcı liberalizm görüşleri olarak
değil de, tek bir liberal demokrasi görüşünün iki uzantısı olarak belki daha iyi yorumlanabilir;
bu yorum, din gibi alanlarda devletin yansızlığım önerirken, hatta zaman zaman gerektirirken,
örneğin tüm vatandaşların temel haklarına saygı gösterdikleri sürece, bir ya da daha fazla
kültürel topluluğun değerlerini yansıtmakta özgür, demokratik bakımdan güvenilir kurumların
bulunduğu eğitim gibi alanlarda, devlet yansızlığını söz konusu etmez. Özgür ve eşit varlıklar
olma onuru, liberal demokratik kurumların baskıcılıktan ve ayrımcılıktan uzak, tartışmaya
açık olmalarını gerektirir. Bu ilkeleştirilmiş sınırlamalar, kamu kurumlarına temsil ettikleri
insanların özgül kültürel kimliklerini tanıma olanağı sağlar.
Bu sonuç, liberal demokrasiyi hem evrensel hakların korunması hem de özgül
kültürlerin kamuca tanınması bakımından en iyi yönetim biçimi olarak tanımlar. Alt
kültürlerin yaşamasına değil de, bireysel haklara (konuşma, ^din, basın, örgütlenme, vb.,
özgürlüklerine) saygıyla uyumlu demokratik tartışmaların sonuçları, çokkültürcülüğün
yardımına gelir.
Çokkültürcülük üzerine kamuoyunda yapılan tartışmalar, en sert şekliyle üniversite
kampüslerini sarsmış durumdadır. Sonunda ölüm yoksa bile, Amerikalıların siyasal
kimlikleri, ortak entelektüel yaşamımızın niteliği, yüksek öğrenimin doğası ve değeri, hepsi
bu tartışmanın içindedir. Dolayısıyla burada söz konusu olan şeyler, çok yerinde olarak
oldukça ciddi sorunlar gibi algılanmaktadır. Tam da Stanford Üniversitesinin çekirdek ders
programının, kıyasıya tartışıldığı sırada, Wall Street Journal'da çıkmış bir yazının giriş
satırlarına bir bakın: "Batının entelektüel kalıtı, bugün Stanford Üniversitesinde yargılanıyor.
Davayı kaybedeceğini tahmin edenler çoğunlukta/7 Bu yazıyı yazan ve Stanford klasik
edebiyat öğrencisi Isaac Barchas'ın sözünü ettiği çekişme, Stanford'da bir yi! okutulan tek
zorunlu '"Batı Kültürü" dersinin içeriği çevresinde ortaya çıktı. Öğrencilerin sekiz dersten
birini seçmesi zorunluydu; bu derslerin tümünde, Homer, Dante ve Darwin gibi klasik
düşünürlerin on beş yapıtından oluşan bir okuma listesi vardı.

Barchas'ın nitelemesi doğruysa, Batının bu entelektüel kalıtı, öğretim üyelerinin pek
karşı çıkmaması sonucunda, Stanford'da üç yıl önce kaybetmişti. Öğretim üyeleri, Batı
Kültürü zorunlu dersini 39'a karşı 4 oyla "Kültür, Fikirler ve Değerler" adlı bir dersle
değiştirdi; bu ders, Avrupa dışı bazı kültürlerin yapıtlarıyla kadınların, AfrikalıAmerikalıların, İspanyolların, Asyalıların ve Yerli-Amerikalıların yapıtlarının, eksiltilmiş bir
klasikler listesine eklenmesiyle oluşturulmuştu. Yeni çekirdek listede Eski ve Yeni Ahit,
Platon, Aziz Augustinus, Machiavelli, Rousseau ve Marx hâlâ yer alıyor.
Bu tür çekirdek derslerin içeriğinin değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği konusunda,
bu düzenlemenin ardından gelen kamuoyu tartışmasında bir taraf -onlara "özcüler" diyelimdaha önce duyulmamış sesleri de dahil etmek adına yeni yapıtlarla çekirdeği sulandırmanın,
hafifletmenin, göreceliğin standartsızlığı, toplum bilimlerinin zorbalığı, yüzeysel moda
düşkünlüğü ve bunlarla ilgili bir sürü entelektüel ve siyasal bela uğruna, Batı uygarlığının
değerlerini terk etmek olduğunu ileri sürüyordu. Öncekine tümüyle karşı olan diğer taraf onlara "yapıçözümcüler" diyelim-ölçüt oluşturan klasik yapıtlar kutsal, değişmez,
değiştirilemezmiş gibi, kadınların, Afro-Amerikalıların, İspanyolların, Asyalıların ve YerliAmerikalıların uygarlığa katkılarını dışlayarak çekirdeği korumanın, daha önce dışlanan bu grupların üyelerinin kimliklerini karalamak ve süregelen cinsiyetçilik, ırkçılık, Avrupamerkezcilik, dar kafalılık (büyük harfle) Hakikatin zorbalığı ve bunlarla ilgili bir sürü
entelektüel ve siyasal bela uğruna Batı uygarlığım Ortodoks olmayan zorlayıcı fikirlerin
etkilerine kapatmak olduğunu ileri sürüyordu.
Burada, özcülerle yapıçözümcüler arasında topluma açık tartışmada duyulanlardan
çok-daha önemli ve değerli şeyler söz konusudur. Çekirdek ders programlarını değiştirmeyi
düşünen Stanford'da ve diğer üniversitelerde, Batının entelektüel kalıtı yargılanıyorsa, Batının
entelektüel kalıtı, daha yargılama başlamadan kaybetmiş demektir. Her bir üniversite
öğrencisini, on beş, otuz, hatta yüz büyük kitabın okutulduğu çeşitli dersleri almaya" zorlayan
ya da zorlamayan bir kararla, ne Batının entelektüel kalıtı, ne de liberal demokratik yüksek
öğretim ideali korunabilir. Öte yandan, kadınların ve azınlıkların toplumsal yabancılaşma
deneyimleri hakkında daha açık bir dille konuşan ya da bu duyguyu daha iyi ifade eden, yeni,
kurumlaşmamış, daha az kabul gören, hatta daha az kalıcı kitaplara yer açmak için "temel
yapıtlardın sayısını azaltma kararıyla kalıtımızın kökü de kazınamaz. Bu, Batı uygarlığının bu
tür küçük kararlarla yükselecek ya da çökecek olmasından değildir. Önemsiz görünen bir dizi
kötüye kullanma büyük bir devrime yol açabilir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bölüm Soruları
1- Çokkültürlü bir toplumda (ya da dünyada) gelişen bireyler idealinin gerçekten de farklı
etnik, dilsel ve kültürel grupların üyeleri olan insanların kamuca tanınma ve özgül kültürel
kimliklerinin korunması gereksinimlerini önemsemediğini varsayabiliriz. Doğru mu yanlış
mı?

C: d
2. Politikada kültürel grupların tanınıp tanınmaması ya da nasıl tanınması gerektiğiyle ilgili
sorular, bugün birçok demokratik ve demokratikleşmekte olan toplumun siyasal gündeminde
en çarpıcı ve en tedirgin edici sorular arasında yer alıyor.

3. İnsanların oluşturdukları kültürler geçmişteki ve şimdiki ………………. bağlı olarak
farklılık gösterir.
C: kimliklerine
4. Her birey eşsizdir. Doğru mu yanlış mı?

5. Kimi kültürlerin diğerlerinden üstün olduğunu söylemek mümkündür. Doğru mu yanlış mı?

6. Diğer insanlarla, gerçek konuşmalar dahil, kurulan ilişkilerdeki yanıt biçimine ne denir?
a) Fizyoloji
b) Diyaloji
c) Atomistik
d) Dinamik
e) Statik

7. İlliberal nedir?
a) Hoşgörüsüz

b) Sessiz güç
c) Özgür
d) Çokkültürlü
e) Sessiz

8. İnsanın kültür taşıyıcı olduğunu ve geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü ile bu
taşıyıcılığın gerçekleştiğini belirten görüşün sahiplerinden biri aşağdaıkilerden hangisidir?
a) John Stuart Mill
b) John Baptiste Say
c) Adam Smith
d) Karm Marx
e) Adam Smith

9. Kamu tarafından kabul görülmesi varsayılan 2 tür saygıdan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belirli bir ırka doğrudan saygı duyulması
b) İnsanın diğer canlılar üzerinde yüceltilmesi
c) Diğer canlıların insandan daha çok yüceltilmesi
d) Farklı olanın öne çıkarılması
e) Din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin kimliğine aynı saygıda bulunulması

10. Walzer'in "bireysel haklara karşı duyulan saygının geniş sınırları içinde demokratik
toplulukları kamu siyasasını belirlemekle yetkili kıldığı ölçüde, onları özgül kül¬türel
kimlikler arasında az ya da çok yansız olan siyasaları seçmeye de yetkili kılar" sözü ile ifade
ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgür düşünce
b) Sosyalist felsefe
c) Liberalizm 2
d) Demokrasi
e) Parlamenter demokrasi

CEVAPLAR

1- Doğru
2- Doğru
3- Kimliklerine
4- Doğru
5- Yanlış
6- B
7- A
8- A
9- E
10- C
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