
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

toplum ve insan bilimleri için temel bir kavram olan kültürü ve temel özellik-
lerini, kültürel farkl›l›klar ve kültürel birleflme kavramlar›n› tan›mlayacak,
dil ve kültür iliflkisini aç›klayacak,
kültürü oluflturan temel parçalardan de¤erler ve normu tan›mlayacak,
popüler ve fakirlik; ideal ve gerçek; yüksek ve yayg›n; alt ve karfl›t  kültür tür-
lerinin temel noktalar›n› ve farkl›l›klar›n› aç›klayacak,
etnosentrizm ve kültürel relativizm kavramlar›n› tan›mlayarak; her iki gö-
rüflün olumlu ve olumsuz yönlerini tart›flabileceksiniz.
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Bir toplumda, bir gecelik bir misafire aile reisinin kar›s›n›n teklif edilmesi veya onunla iliflki-
ye girmesi çok yayg›n bir gelenek de¤ildir. Ancak baz› toplumlarda örne¤in Eskimolarda efl-
lerin de¤ifl tokuflu hem kabul edilebilir, hem de beklenen bir davran›flt›r. Geleneksel Eskimo
toplumlar›nda, misafirin eskimonun kar›s›yla yatmay› reddetmesi ciddi bir kültürel soruna
yol açar. Hatta Eskimo bunu kendisine ve kar›s›na yap›lm›fl büyük bir hakaret olarak alg›lar.
Afla¤›daki pasaj, Eskimo’nun yaflam›n› anlatan bir romandan al›nm›flt›r. Burada Ernenek
adl› Eskimo, kar›s› Asiak ile cinsel iliflkiye girmedi¤i için bir beyaz› kaza ile öldürmüfltür. Bu-
rada beyaz adam, Eskimo ve kar›s› aras›nda geçen bir konuflma yer almaktad›r. Eskimo be-
yaz adam›n hayat›n› kurtarm›flt›r ve bu nedenle bir dostluk kurulmufltur.

"Ernenek, sen benim hayat›m› kurtard›n." diyerek beyaz adam söze bafllar. "fiimdi baz›
fleyleri aç›¤a kavufltural›m; böylece benden korkmana gerek kalmaz. Ancak biraz sonra bir
hakimin karfl›s›na ç›kar›lacaks›n ben de hakime olan biteni do¤ru bir biçimde anlat›p sana
yard›mc› olmaya çal›flay›m."

Ernenek mutlu bir biçimde  beyaz adama teflekkür eder.
"fiimdi sen beyaz adam›n seni provoke etti¤ini söylüyorsun."
"Evet, etti." der Eskimo.
"Çünkü kar›m Asiak’› afla¤›lad› ona hakaret etti"
"Hem de çok kötü bir biçimde."
"Yani sen kar›n› korurken onu kaza ile öldürdü¤ünü mü söylüyorsun?"
Bu s›rada Ernenek ve kar›s› bak›fl›rlar ve kahkahalarla gülmeye bafllarlar.
"Hay›r, hiç de öyle olmad› der Asiak sonunda"
"Bak nas›l oldu¤unu anlatay›m." der, Ernenek, Beyaz evimize geldi¤i zaman ona ne ik-

ram etsek burnunu k›v›rd› ve verdiklerimize a¤z›n› sürmedi. Hatta ona en eski kokmufl etimi-
zi verdi¤imizde bile burnunu k›v›rd›.

"Ama Ernenek biliyorsun ki bütün beyazlar kokmufl et yemezler. Bundan hofllanmazlar.
Asiak hemen söze girer.
"Evet et kokmufl idi ama etin içindeki kurtlar taze ve canl› idi." der.
Beyaz adam : "Asiak, biliyorsun ki bizler sizlerden farkl› türde yemeklere al›flk›n›z."
Ernenek:" Evet bunu biliyoruz ama daha da önemlisi var. Sonunda "laugh" gelene¤ine

göre onu mutlu etmeyi düflündük. Bu onu rahatlatacakt›."
fiimdi Asiak’› dinleyelim: "Asiak saçlar›n› y›kad› ya¤lad› ve tarad›, yüzüne balina ya¤›

sürdü ve sonra bu ya¤› b›çakla kaz›d›. Böylece karfl›dakine nezaketini gösterecekti." 
Ernenek: "Evet, böylece bir gelin aday› gibi haz›rland›. Buna karfl›n beyaz adam ise bunla-

r› görmezlikten geldi ve Asiak yan›na yat›nca ona s›rt›n› döndü ve uydu, iflte bu art›k son dam-
lay› da tafl›rd›. Hiçbir erkek kar›s›n›n bu kadar afla¤›lanmas›na tahammül edemezdi. ‹flte bu
nedenle bu adam› omuzlar›ndan tuttum ve sarsarak buza do¤ru vurdum. Ama amac›m onu
öldürmek de¤ildi, sadece sarsmakt› ama kafas›n› buza vurdu. Ancak biraz fazla vurdu."

Asiak: "Ernenek bunu di¤er Eskimolara da yapard›. Ancak genelde buz k›r›l›rd› fakat bu
sefer beyaz adam›n kafas› k›r›ld› ve öldü." 

Beyaz adam güldü ve bu tür bir aç›klaman›n hakim için geçerlilik tafl›mad›¤›n› söyledi.
Yani birisi kar›s›n› di¤erine teklif edip, adam›n da bunu kabul etmemesini cinayet nedeni
olarak kabul edemezdi.

Eskimo cevap verdi:
"Ama neden? Di¤er yatt›¤› adamlar memnun idi ve Asiak da bundan flikayetçi de¤ildi.

Aksine Asiak’›n gözleri parlar yanaklar› da memnuniyetten k›zar›rd›."
" Sizler baflkalar›n›n kar›lar›n› ödünç almaz m›s›n›z?"  diye sordu Asiak.
Beyaz adam: "fiimdilik bunlar› b›rakal›m."
Ernenek buna al›nd›. "Belki bu durum erkekler için iyi de¤ildir." dedi." Burada insanlar

baflka fleylerini ödünç vermektense kar›lar›n› vermeyi tercih ederler. Çünkü k›za¤›n› ödünç
verirsin alan adam onu k›rarak sana geri getirir, testereni verirsin difllerinden biri k›r›lm›fl ge-
lir, köpeklerini verirsin yorgunluk ve açl›ktan periflan gelirler. Ama ne zaman kar›n› versen
her zaman yeni olarak geri al›rs›n".

Kaynak: RUESCH, Hans, Top of the World, New York: Pocket Books, 1959.
SHEPARD, Jon M., Sociology, West Publishing Company, 1996.

Bu ünitede ele al›nacak konular› daha iyi anlayabilmeniz için toplum ve toplumsal ya-
p›lar konular›n› ö¤renmifl olman›z gerekir.
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G‹R‹fi
‹nsano¤lu dünyaya belirli kal›plarla gelmez. Zamanla içinde yaflad›¤› ortamla bü-
tünleflir. Yani içinde yaflad›¤› farkl› kültürel ortamlara uyum sa¤lar. Dolay›s›yla
içinde yaflad›¤› kültürü geliflmifl, beyin yap›s› sayesinde ö¤renir. Bu ö¤renilen ya-
flam biçimi zamanla de¤iflerek bir nesilden bir nesile aktar›l›r. Dünyaya geldi¤in-
de geliflmemifl olarak do¤an insano¤lu zamanla geliflerek kendine özgü bir kültür
yarat›r. Di¤er canl›lar ise sosyolojik anlamda kültür kurabilme, yaratabilme özelli-
¤ine sahip de¤ildir.

Dünyan›n her yan›na yay›larak, da¤lar› ormanlar› aflarak, kendine özgü bir ya-
flam biçimi kuran, sanat eserleri yaratan, bilimi teknolojiyi gelifltiren, bilinmezleri
keflfeden insano¤ludur. Di¤er canl›lar bunu baflaramazlar. Bütün bu baflar›lar› ger-
çeklefltiren fley tek kelimeyle kültürdür. ‹nsano¤lu kültürü yaratm›fl, kültür de
onun geliflmesine yükselmesine  yard›mc› olmufltur. Di¤er bir deyimle insano¤lu
yaflad›¤› toplumsal çevrede çeflitli ortak kural ve prensipler, davran›fl kal›plar› ge-
lifltirirken, ö¤rendi¤i bilgi yap›s›yla da do¤al çevreyi kendine özgü bir biçimde de-
¤ifltirmeye bafllam›flt›r. ‹flte bu paylafl›lan kültür sayesinde toplumsal yaflam ortaya
ç›km›flt›r.

KÜLTÜR NED‹R?
Kültür kavram›, aç›klanmas› tan›mlanmas›ndan daha kolay olan bir kavramd›r.
Örne¤in, Hindistan'dan yeni gelmifl Hintli bir bayanla tan›flt›¤›n›z› düflünün. Hint-
li bayan›n kültürünün bizden farkl›l›¤›n› hemen fark edersiniz. ‹lk dikkatinizi çe-
ken fleyler, giydikleri elbise, mücevherler, makyaj› ve saç biçimidir. ‹kinci olarak
konufltu¤u dilin farkl›l›¤›n› keflfedersiniz, daha  sonra tav›rlar›, etraf›ndakilere se-
lam verifli, teflekkür edifli bizlerden farkl›l›¤›n› ortaya ç›karan özellikleridir. Daha
sonra konuflup dost oldu¤unuz zaman dünyaya bak›fl aç›s›n›n, dini inançlar›n›n
ve de¤erlerinin farkl› oldu¤unu görürsünüz.

‹flte bütün bu karakteristikler kültürün bir parças›d›rlar.  Böylece kültür; dil,
inanç, de¤er, norm davran›fllar ile bir nesilden bir di¤er nesile aktar›lan maddi
ö¤elerden oluflan bir bütün olarak aç›klanabilir.

Sosyologlar bu kavram› daha da geniflletilerek, kültürü, bir toplumun genel ya-
flam biçimi olarak ifade ederler. Dünyaya gelen her canl› zamanla kültürleflmek-
tedir. Kültür bu nedenle, bir toplumda yaflayanlar›n ö¤rendikleri ve paylaflt›klar›
her fleyi kapsar. Davran›fl bilimlerince incelenen hemen her fley kültür taraf›ndan
etkilenmektedir. Dünyaya gelen her canl› dilini, dinini, yemeyi ve içmeyi, sosyal
yaflant›s›n›, çocuk yetifltirmesini, bilgi kurallar›n›, manevi de¤erlerini, sevmeyi ve
sevilmeyi bir kültür içerisinde yaflayarak ö¤renir. ‹nsanlar bütün bu ö¤rendikleri-
ni o kadar çok benimser ve içsellefltirir ki kendi kültürünün d›fl›nda olan fleyleri
do¤ru olarak benimsemezler bile, böylece kültürün koydu¤u kurallar bizim bir
parçam›z haline gelir. Bir toplumun kültürel ö¤eleri maddi ve manevi olmak üze-
re ikiye ayr›l›r. Maddi ö¤eler toplumun ya da grubun herhangi bir geliflim aflama-
s›ndaki teknolojik ilerlemesini, üretim, teknik, hüner ve becerilerini ifade eder.
Örne¤in tekerlek, elbiseler, okullar, fabrikalar, kitaplar, uzay araçlar› gibi. Manevi
ö¤eler ise soyut olan ancak toplumun yaflam›n› düzenleyen de¤er inanç, gelenek,
görenek ve ahlak kurallar›ndan oluflur.

Örne¤in "Amerikan kültürünü oluflturan maddi ö¤eler nedir?" diye bakt›¤›m›z
zaman, gökdelenleri, Mc-Donalds restoranlar zincirini, uzay meki¤ini ve kalabal›k
bir araba trafi¤ini görürüz. Manevi ö¤elerini ise inançlar›, kurallar›, gelenekleri, ai-
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le yap›lar›, kapitalist ekonomik sistemleri oluflturur. Daha bütüncül bir yaklafl›m-
da ifade edersek kültürün toplam yaflam biçimi oldu¤unu görürüz.

Kültür ve toplum aras›ndaki iliflkiyi hiç düflündünüz mü? Sizce nas›l bir iliflki olabilir?

Kavram olarak belki kültür ve toplum birbirinden farkl› tan›mlanabilir.  Ancak
aralar›nda de¤iflmez bir iliflki vard›r. Kültür bir toplumdaki paylafl›lan ortak ürün-
lerden oluflur; toplum ise ortak kültürü paylaflan ve birbirleriyle etkileflimde bulu-
nan insanlardan meydana gelir. Toplum kültür olmadan varolamayaca¤› gibi, kül-
tür de kendisini koruyan ve gelifltiren bir toplum olmadan varl›¤›n› sürdüremez.
Bu nedenle her ikisi de birbirine ba¤l› olarak yer al›r. Hatta zaman zaman, birbi-
rinin yerine kullan›ld›¤› da olur. Bunun nedeni her ikisini de kapsayan bir keli-
menin olmamas›d›r.

Sosyoloji bir toplumun yap›s›n›n anlat›lmas›na yard›mc› olan bir bilim olarak
tan›mland›¤› zaman, kültürün insan davran›fllar›n›n anlafl›lmas›na yard›mc› olan
bir faktör oldu¤unu görürüz. ‹nsanlar›n ne yapt›klar›, sevdikleri, sevmedikleri, ya-
saklad›klar›, inançlar›, inanmad›klar›, de¤erleri hepsi bir kültürün parças› olarak
ortaya ç›karlar. Kültür ayn› zamanda bir toplumda yaflayan insanlara rehberlik
eder. ‹nsanlar aras›ndaki mevcut iliflkileri yönlendirir.

KÜLTÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
Kültür hakk›nda bilinmesi gerekli bir tak›m özellikler vard›r. Bunlardan en önem-
lisi bir dil kullanabilme yetene¤imizdir. ‹nsano¤lu sahip oldu¤u dili sayesinde kül-
türü aç›klayabilir ve gelecek nesillere aktarabilir. Kültür toplumsal bir üründür. ‹n-
sanlararas› etkileflim sonucu do¤up geliflir. ‹kinci bir özellik ise kültürün genetik
bir faktör olmad›¤›d›r. Yani kal›tsal olarak babadan o¤ula geçmez. Hiçbir gen bi-
ze neyi yiyip, neye ibadet edece¤imizi, nas›l ev kuraca¤›m›z› sa¤layamaz. Kültür
konusunda en önemli fley ö¤renilerek kazan›laca¤›d›r.

Topluma her yeni kat›lan üye bunu ö¤renerek gelifltirir ve gelecek nesillere
aktar›r. Üçüncü bir özellik her toplumun kültürünün kendine özgü olufludur.
Baz› toplumlarda iyi ve do¤ru olarak benimsenen davran›fllar, bir di¤er kültür-
de farkl› olabilir. Bu nedenle toplumlar aras› farkl›l›klar› hiçbir zaman gözard›
etmemeliyiz.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE KÜLTÜREL B‹RLEfiME
‹nsano¤lu kültür sayesinde içinde yaflad›¤› çevreye uyum sa¤lar. Her toplumun
kültürü kendine özgü bir tak›m niteliklerden oluflur. Sahip oldu¤umuz norm ve
de¤erler bütünü herhangi bir kültürde ayn› ya da benzer bir biçimde olmayabilir.
Örne¤in Amerikal›lar istiridyeyi severek yerler ama salyangoz yemezler. Frans›z-
lar salyangoz yer ama çekirge yemezler. Zulular çekirge yer ama bal›k yemezler.
Museviler ise bal›k yer ama domuz eti yemezler. Hintliler domuz yer ama dana eti
yemezler. Ruslar ise dana eti  yerler ama y›lan yemezler. Çinliler y›lan yer ama in-
san yemezler. Buna karfl›l›k Yeni Gine de yaflayan Yale Kabilesi üyeleri ise insan
etini çok lezzetli bulurlar. Görüldü¤ü gibi kültürel farkl›l›klar o kadar genifl bir bi-
çimde yer al›rlar ki her toplumda ayn› biçimde ortaya ç›kan bir norm bulmak im-
kans›z ölçüde zordur.

Bu  farkl›l›klar baz› toplumlar için do¤ru ve de¤erli baz›lar› için ise aptalca fi-
kirlermifl gibi görülür. Ancak, toplumlar› yak›ndan tan›d›¤›m›z zaman kültürün de
kal›plaflm›fl oldu¤unu görürüz. Örne¤in, gelenekler birbirlerini destekleyerek bir-
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birlerine uyumlu olurlar. Bir gelenekteki de¤ifliklik, di¤er gelenekleri de etkiler ve
de¤iflmeye neden olur.

Toplumbilimciler  bu  olaya,  yani  kültürün  bütün  parçalar›n›n herhangi
bir biçimde birbirlerine ba¤lanmas›na, kültürel birleflme (entegrasyon) ad›n›
vermektedir.

Örne¤in, Hintlilerin nüfuslar› çok kalabal›k, g›da maddeleri çok az olmas›na
karfl›n büyükbafl hayvanlar› özellikle, inekleri kesip yememeleri ilgi çekicidir.
Hintliler ineklerin kesilip yenmesine karfl›d›r, çünkü onlara göre inek kutsal bir
hayvand›r. Marvin Harris bu olay› ekonomik nedenlere dayanarak flu flekilde aç›k-
lamaktad›r. Hint tar›m› herfleyden önce pullu¤u çekmek için öküze ihtiyaç duy-
maktad›r. Öküz ise inekten do¤du¤undan ve bunun yan›nda da ekonomiye fay-
dal› bir çok ürün verdi¤inden inekler çok önemlidir. Ayn› zamanda inekten güb-
re elde edilir, bu hem tabii gübre olarak tar›mda hem de yakacak olarak evlerde
kullan›l›r. ‹nekler ise ekonomiden çok birfley tüketmemektedirler. Çünkü, bunlar
otla beslenir, nerede ot bulsa onu yerler. Buna karfl›n ekonomiye ürettikleri ile
katk›lar› çok fazlad›r. Böylece, kutsal olarak nitelenen ve kesilemeyen inekler
Hindistan'da günlük yaflama ve tar›ma büyük katk›larda bulunurlar.

Bu görüfl ayn› zamanda ekolojik bir yaklafl›m› da vurgular. Bu yaklafl›ma göre
kültür toplumun varl›¤›n› sürdürdü¤ü genel çevrenin bir toplam› olarak görülür
ve bu çevre do¤rultusunda analiz edilebilir. Yukar›daki örnekte de görüldü¤ü gi-
bi kutsal olan inek Hint ekolojisinin önemli bir parças›d›r. Hintliler bu hayvan› ye-
mektense aç kalmay› tercih ederler. Ancak inekleri kesip yediklerinde de aç kala-
caklar› bir gerçektir. Çünkü tar›m bu hayvan olmadan gerçekleflemez. Böylece
belki kendi kültürümüze ters düflmekle birlikte, di¤er bir kültür için bu inanc›n ne
kadar do¤ru oldu¤unu görmüfl olduk. Bunun gibi bize anlams›z gelen fakat yafla-
d›¤› kültür içinde anlaml› olan daha birçok gelenek ve inançlar bulunur.

Afla¤› yukar› hepimiz, al›fl›lm›fl ifli yaparken pek bilinçli olarak düflünmeyiz.
Çünkü, bu ifl daha önce baflkalar› taraf›ndan ayn› biçimde yap›lm›flt›r. Bu neden-
le art›k biz onu kültürümüze içsellefltirmiflizdir. Onun do¤ru ya da yanl›fll›¤›n› dü-
flünmeyiz. Art›k o davran›fl kal›plaflm›fl bir davran›flt›r.

Kültürel birleflme konusunda siz de çevrenizden örnekler bulabilir misiniz?

D‹L VE KÜLTÜR
Kültür insanlar›n toplumsal miras›d›r. Bu miras topluma yeni kat›lanlar taraf›ndan
ö¤renilir ve her nesil bunu de¤ifltirecek gelecek nesillere aktar›r. Kültürün yarat›-
l›fl› ve aktar›l›fl› insan›n özel bir becerisi olan sembollere dayan›r. Bu sembollerin
en önemlisi ise kullan›lan dil veya lisand›r. Çünkü yukar›da da belirtildi¤i gibi kül-
tür bu dil yoluyla gelecek nesillere aktar›l›r.

Sembol nedir?
Sembol insanlar›n iletiflimde kulland›klar› anlam ifade eden her fleydir. Sem-

boller maddi objelerden sese, kokuya hatta tad almaya kadar uzan›r.
Semboller kültürün temelini oluflturur. Sosyologlar kültürün manevi ö¤elerine

bazen sembolik kültür ad›n› verirler. Çünkü insanlar›n iletifliminin kayna¤›n› sem-
boller oluflturur.

‹nsanlar›n temel iletiflim biçimlerinden olan iflaret ve mimiklerden oluflan vü-
cut dili bile sembollerden oluflur. Dünyan›n her kültüründe insanlar bazen birbir-
lerine bir fley ifade etmek isterlerken sözlü dil yerine bu iflareti veya vücut dilini
kullan›rlar. Ancak her kültür de bunlar farkl›l›k tafl›r. Kendi kültürümüzde yayg›n
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olarak kulland›¤›m›z bir  iflaret bir baflka dilde çok kötü anlamlara gelebilir ve du-
rumda çok mahçup durumlara düflebiliriz.  Bu nedenle vücut dili insanlar›n ileti-
flimini kolaylaflt›r›rken bazen insanlar›n bafl›na umulmad›k dertler de açabilir.
Bunlardan en ilginç bir örnek kendi kültürümüzden verebiliriz. Kendi kültürü-
müzde biz hay›r anlam›nda bafl›m›z› yukar› afla¤› sallarken, bat› kültüründe bu
evet demeyi ifade etmektedir. Bat› kültüründe bafl›n› sa¤a sola çevirmek hay›r an-
lam›n› ifade eder. Bu nedenle her kültürde iflaret dilini anlamak ve ona göre kul-
lanmak durumunday›z.

Dil ve kültür aras›ndaki iliflki nas›ld›r?

Dil, insanlar› zaman›n ve dünyan›n s›n›rl›l›klar›ndan uzaklaflt›rarak bir kültür
yaratmalar›na neden olur. ‹nsanlar›n birbirleriyle iletiflimlerinin en temel yolu li-
sand›r. Bu ise sembollerden meydana gelir. ‹nsanlar sonsuz say›daki amaçlar›n›
bu yolla di¤erlerine iletirler. Dilde kulland›¤›m›z her kelime bir anlam ifade eden
semboldür. Dil insanlar için evrensel olmas›na karfl›l›k, her ülkenin kendine uy-
gun bir dili vard›r. Dünyadaki çok az ülkenin dili bir di¤erine benzerlik tafl›r. T›p-
k› vücut dilinde oldu¤u gibi bir dilde kulland›¤›m›z bir ses, bir baflka dilde kesin-
likle ayn› anlama gelmez.

Dil insanlara deneyimlerini, fikirlerini, bilgilerine aktarmalar›na yard›mc› olan
bir alettir. Kültür ancak dil yard›m›yla varl›¤›n› sürdürür. Edward Sapir (1929) ve
Benjamin Whorf (1956) dilin gerçekli¤i anlamam›zda bizlere rehberlik eden bir
faktör oldu¤unu savunurlar.

"Dünya hakk›ndaki görüfllerimizi etkileyen fley, ö¤renmifl oldu¤umuz dile ba¤-
l›d›r", tezini savunan Sapir ve Whorf'a göre gerçeklik hakk›ndaki alg›lamalar›m›z›
tayin eden "fley" de kulland›¤›m›z dilin gramer ve kelime yap›s›d›r. Alg›lamalar›-
m›z farkl› oldu¤u için, dünyalar›m›z da farkl› olmaktad›r. Örne¤in, insanlar için bir
fley önemli ise, bu insanlar›n kullanm›fl olduklar› dilde bu fley birçok kelimeyle
aç›klanmakta veya bu anlam› veren çeflitli kelimeler kullan›lmaktad›r. Örne¤in bir
dil de zaman önemli ise zaman› ifade eden birçok kelime kullan›lmaktad›r.

Bildi¤imiz kadar› ile her bireyin dili ö¤renmede genetik bir kapasitesi mevcut-
tur. Ancak insanlar kulland›klar› dilin mahkumu da de¤illerdir. Ö¤rendikleri her
yeni dil onlar›n dünya görüfllerini de¤ifltirecektir. Böylece ö¤rendi¤imiz her yeni
dil baflka kültürleri anlamam›zda bizlere yard›mc› olacak ve böylece kültürler ara-
s› anlay›fl da yayg›nlaflacakt›r.

Sapir ve Whorf'un temel hipotezi nedir? Bu düflünceye kat›l›yor musunuz?

KÜLTÜRÜ  OLUfiTURAN  PARÇALAR  NORM  VE 
DE⁄ERLER
fiimdiye kadar norm ve de¤er kavram›ndan çok s›k söz ettik. fiimdi bu iki kavra-
m› ve kültür için tafl›d›klar› önemi inceleyelim.

Norm
Bu gece yeme¤e ç›karken üstüne temiz elbise giy, büyüklerini say, küçüklerini
sev, kendi kültürümüzde yayg›n olan iki normdur. Norm, kültürün belirledi¤i
yerleflik davran›fl kurallar›d›r.

Her kültürde toplumsal düzeni sa¤layan, bireylere yol gösteren, do¤ru ve yan-
l›fl›, olumlu ve olumsuzu belirleyen kurallar, standartlar ve fikirler bulunur. Bütün
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bunlara norm ad› verilir. Norm, yapt›r›m› olan kurallar sistemidir. Her toplumda
bireylerin tutum ve davran›fllar›n› belirleyen, nas›l giyinece¤imizden nas›l yemek
yiyece¤imize, belirli yerlerde nas›l oturaca¤›m›za kadar çeflitli normlar yer al›r.

Kendi kendimize "Neden bizim toplumu-
muzda kad›nlar etek, erkekler pantolon gi-
yer?", "Niçin yemek yerken çatal, kafl›k, b›çak
kullan›r›z?", "Neden çok eflli de¤il de tek eflle
evlili¤e müsaade edilir?" Bu gibi sorular› sor-
du¤umuzda karfl›m›za, "Çünkü bunlar do¤ru
kabul edilen davran›fllard›r, gelenekler böy-
ledir, böyle ö¤rendik veya bilmiyorum." gibi
cevaplar al›r›z. Esas›nda bütün bunlar›n ve
di¤er say›s›z toplumsal davran›fllar›n nedeni
normlard›r. Böylece normlar belirli bir top-
lumda yaflayan insanlar›n ne flekilde hareket
etmelerine iliflkin kurallardan oluflurlar.

Normlar toplumda ödül ve ceza ile güvence alt›na al›n›rlar. Yani norma uygun
olan bir davran›fl ödüllenirken, uygun olmayanlar cezaland›r›l›r. Ödül ve cezalar
resmi veya gayri resmi biçimde de olabilir. Örne¤in h›rs›zl›k yapan bir kiflinin
mahkemelerce, ceza hukukuna göre cezaland›r›lmas› resmi bir cezaland›rmayken,
ayn› bireyin toplum taraf›ndan d›fllanmas›, ifl verilmemesi ise informal bir cezalan-
d›rmad›r. Bazen k›zd›¤›m›z bir insana tebessüm etmemek, konuflmamak bile gay-
ri resmi bir cezaland›rmad›r.

Baz› normlar toplumun her bireyi için geçerliyken, baz›lar› baz› bireyler için
geçerli di¤erleri için de¤ildir. Hemen bütün toplumlarda geçerli olan ve yasak
olan bir norm bir insan›n can›n› alma veya öldürmedir. Ancak, bu norm baz›
gruplar örne¤in polisler için geçerli de¤ildir. Polisler veya güvenlik güçleri belirli
durumlarda, girdikleri silahl› çat›flmalarda bir kimseyi öldürebilir veya kendini ko-
rumak amac›yla silah kullanabilir.

Normlar, bireylerin toplumsallaflma süreci içerisinde ö¤renilir ve birer al›flkan-
l›k halini al›rlar. Birey ço¤unlukla bir norma uydu¤unun fark›na dahi varmaz, oto-
matik olarak onu uygular. Toplumun birer üyesi olarak çocuklar›m›za kendi top-
lumumuzun standartlar›na göre do¤ru olan› ö¤retir ve onlardan bunlara uymala-
r›n› bekleriz.

Her toplumun sahip oldu¤u normlar›n önem dereceleri de farkl›l›k gösterir.
Baz› normlar bir toplumun devaml›l›¤› için daha önemliyken, baz›lar› bu kadar
önemli olmayabilir. Örne¤in, yemek yerken a¤z›n›n flap›rdatan veya arkadafllar›na
kaba davranan bir kiflinin çi¤nedi¤i norm önemli bir norm ihlali de¤ildir. Ancak,
vatan›na ihanet eden bir kimsenin çi¤nedi¤i norm daha büyük bir ceza ile karfl›-
lafl›r. Böylece normlar yoluyla toplumun kontrolü bir ölçüde gerçekleflmektedir.
Çünkü normlar› geçerli k›lan ceza ve ödüllendirmedir. Ceza yoluyla istenmedik
davran›fllar ortadan kald›r›l›rken ödüllendirme ile istendik davran›fllar pekifltirilir
ve bu davran›fllar›n gelecekte tekrarlanma olas›l›klar› artar.

Normlar gündelik faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik ederler. Hatta, normlar
ihlal edilmeden biz onlar›n norm olduklar›n›n fark›na bile varmay›z. Örne¤in,
konser bileti al›rken, insanlar›n kuyrukta beklemesinin bir norm oldu¤unu, ancak
birisi bir baflkas›n›n önüne geçip bilet almaya kalk›nca anlar›z. Çünkü burada
kuyrukta bekleme normu ihlal edilmifltir.

Kültürü Oluflturan Parçalar  Norm ve De¤er ler 63

Normlar toplumdan
topluma farkl›l›k
gösterir.



Normlar toplumdan topluma farkl› oldu¤u gibi, ayni toplum içinde de zaman
zaman de¤iflebilirler. Örne¤in, 1950'lerden önce evlilik öncesi cinsel iliflkiler genç-
ler aras›nda çok yayg›n de¤ilken, bu tarihlerden sonra Bat› toplumlar›nda bu tür
iliflkilerde büyük patlama olmufltur.

Toplumun devaml›l›¤›n› sa¤layan normlara örnekler verebilir misiniz?

De¤erler, bir toplumun kültürünü ö¤renmek demek, o kültürlerin de¤erlerini
bilmek demektir.

Di¤er bir deyimle, arzulad›klar› yaflam›n ne oldu¤una iliflkin fikirlerini ö¤ren-
mek o toplumun de¤erlerini oluflturur. ‹nsanlar›n de¤erlerini ö¤rendi¤imiz veya
keflfetti¤imiz zaman onlar hakk›nda birçok fleyi bilmifl oluruz. De¤erler insanlar›n
iyiyi, do¤ruyu, güzeli ve çirkini tan›mlamak için koymufl olduklar› standartlard›r.
Di¤er bir deyimle, hangi toplumsal davran›fllar›n iyi, do¤ru ve istendik oldu¤unu
belirten, paylafl›lan ölçüt ve fikirlerdir. Norm ve de¤er aras›ndaki en temel farkl›-
l›k de¤erlerin soyut ve genel kavramlardan meydana gelmesi, normlar›n ise belir-
gin ve yol gösterici olufllar›d›r. Bir toplumun de¤erleri, normlar› etkilemesi aç›s›n-
dan büyük önem tafl›r. Örne¤in, e¤itime de¤er veren bir toplumun e¤itimi yayg›n-
laflt›rmas›, e¤itimle ilgili normlara a¤›rl›rk vermesi beklenir. Yine e¤er bir toplum
afl›r› nüfus art›fl›na de¤er veriyorsa, toplumsal normlar büyük ailenin ortaya ç›k›-
fl›n› destekler bir vaziyet al›r.

De¤erlerin günlük yaflam›m›zda büyük bir etkisi vard›r çünkü, yukar›da da be-
lirtildi¤i gibi normlar› flekillendiren fley o toplumun önem verdi¤i de¤erlerdir.
E¤er bir toplum demokrasiye de¤er veriyorsa, insanlar›n hürriyetlerini koruyan
normlar e¤er bir toplum çok çal›flmaya de¤er veriyorsa, tembelli¤i cezaland›ran
normlar koyar.

Her toplumun kendine ait önem verdi¤i, arzulad›¤› de¤erleri bulunur. Bugün
bat› toplumlar› içerisinde önemsenen iki de¤er; maddeci olmak ve baflar›ya güdü-
lenmektir. Böylece bireyler bir s›n›f içinde en baflar›l› olmay› ve mesle¤inde en
yükse¤e kadar ilerleyebilmeyi önemli bir de¤er olarak benimserken, maddeci ol-
makla belirli bir materyal zenginli¤e sahip olmay› önemli bir de¤er olarak kabul
etmektedirler. Ancak bu de¤erler toplumdan topluma farkl›l›k tafl›maktad›r. Örne-
¤in, maddecilik geliflimini liberal ekonomi ile gerçeklefltiren bir ülke için geçerli
bir de¤erken, mistik duygulara dayal› bir toplum için geçerli olmayabilir.

De¤erler bizlere kültür yoluyla afl›lanmakta oldu¤u için onlar› saptamak ve ta-
n›mlamak normlar kadar kolay de¤ildir. Her toplumun kendine özgü de¤erleri
mevcuttur.  Ancak, ça¤›m›zda toplumlar›n çok kültürlü (pluralistik), di¤er bir de-
yimle toplumlar›n içinde birçok farkl› gruplar›n yaflamas› belirgin de¤erlerin orta-
ya ç›kmas›n› ve paylafl›lmas›n› güçlefltirmektedir. Gene de sosyologlar kültürce
paylafl›lan temel de¤erleri belirlemek konusunda önemli çal›flmalar yapmaktad›r-
lar. Sosyolog Robin Williams (1965) yapt›¤› araflt›rmada Amerika'da yayg›n onbefl
temel de¤erin varl›¤›n› saptam›flt›r. Bunlar;

• Baflar› ve Yükselme,
• Bireyselcilik,
• Çal›flma ve aktif olma,
• Pratiklik ve yeterlilik,
• Bilim ve teknoloji,
• Geliflme ve ilerleme,
• ‹yi bir hayat biçimi,
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• Humanistlik,
• Özgürlük,
• Demokrasi,
• Eflitlik,
• Grup üstünlü¤ü ve grup baflar›s›,
• E¤itim,
• Dine ba¤l›l›k,
• Romantizm ve tek eflle evlilik.
De¤erler zamanla de¤iflebilir, yerlerine yenileri gelebilir, eskiyen bir tak›m de-

¤erler at›labilir. Ancak, de¤erler konusunda önemli bir olgu her toplumun kendi-
ne has de¤erleri olmas›d›r. Her toplumda de¤er sistemleri isteyerek veya isteme-
yerek bozulabilir. Veya bireyler her zaman de¤erlere uygun davranmayabilir. O
zaman ortaya de¤er çat›flmalar› ç›kar. Genç ve yafll› kuflaklar aras›nda s›k s›k or-
taya ç›kan çat›flmalar bunun en güzel örnekleridir.

Ancak, zaman geçtikçe modern ça¤›n gerekleri yeni de¤erlerin ortaya ç›k›p
benimsemelerini artt›rmaktad›r. Bu nedenle günümüzde yukar›da sayd›¤›m›z de-
¤erlerin yan›na daha dört tanesini ekleyebiliriz. Bunlar ise;

• Bofl zaman etkinlikleri,
• Vücut sa¤l›¤› veya sa¤l›kl› yaflam,
• Kendi kendine yard›mc› olma veya kendini gerçeklefltirme,
• Çevreye sayg›l› olmal›d›r.
Bilindi¤i üzere bofl zamanlar›n artmas›yla birlikte, dünyan›n her taraf›nda in-

sanlar›n bu zamanlar›n› de¤erlendirebilecekleri yerler aç›lmaktad›r. Tatil endüstri-
leri, bilgisayar oyunlar›, yüzer evler, spor alanlar› bunlar›n en güzel örnekleridir.
‹kinci önemli yükselen bir de¤er ise vücut sa¤l›¤›d›r. ‹nsanlar sa¤l›kl› bir ömür ge-
çirmek için sportif aktivitelerde bulunmakta, yiyeceklerine dikkat edip, sa¤l›kl› bir
yaflam için  tuz, ya¤ ve undan uzak kalmaya çal›flmaktad›rlar. Üçüncü önem ka-
zanan de¤er ise kendini gerçeklefltirmedir. ‹nsanlar kendi potansiyellerini kullana-
rak yükselmek için çaba harcamaktad›rlar. Kendini yetifltirme, kendi kendine yar-
d›m bu de¤erle ilgili di¤er kavramlard›r.

Son de¤er çevreye sayg›l› olma, giderek dünyan›n tüm ülkelerinde temel bir
de¤er olarak benimsenmektedir. Çünkü, gelecek nesillere sa¤l›kl› ve temiz bir
çevre b›rakabildi¤imiz ölçüde, dünyan›n ve insanlar›n yaflam› olanakl› olacakt›r.
Yoksa, dünyam›z giderek kirlenecek ve sonunda canl›lar›n yaflamas› olanaks›z ha-
le gelecektir.

Türk toplumun temel de¤erlerinin  neler oldu¤unu ve bu de¤erlerin geçmiflten bugüne
nas›l bir de¤iflim izledi¤ini tart›fl›n›z. 

KÜLTÜRÜN KEND‹ ‹Ç‹NDEK‹ FARKLILIKLARI
Kültürler aras› farkl›l›klar kadar kültür içinde olan çeflitlilikler de kültür aç›s›ndan
önem tafl›r. Bunlar çok çeflitli olmakla beraber temel farkl›l›k, içindeki norm ve
de¤erlerde yatar. Kültür içindeki farkl›l›klar geleneksel, endüstrileflmemifl toplum-
larda daha az, endüstrileflmifl, geliflmifl toplumlarda daha çoktur. Geleneksel top-
lumlar bilindi¤i gibi küçük, üyelerinin benzer ifller yapt›¤›, benzer biçimde yafla-
d›¤›, benzer de¤erlere sahip oldu¤u toplumlard›r. Bu nedenle de kültür de¤iflme-
leri daha yavaflt›r. Modern toplumlar ise, büyük, farkl› nüfus gruplar›n›n yaflad›¤›,
bireylerin farkl› meslekleri yapt›¤› toplumlar olmas› nedeniyle de¤iflmeye daha
aç›k ve kültür farkl›l›klar› daha yo¤undur. Ancak, ne kadar farkl›l›k olursa olsun
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yine de her kültür tesadüfi elementlerin oluflturdu¤u bir bütün de¤ildir. Kültür bir
birleflmedir, (kültürel entegrasyon), her parças› birbirleriyle anlaml› bütünler olufl-
turur ve birbirini tamamlar bir nitelik tafl›r.

Popüler Kültür ve Fakirlik Kültürü
Toplumu maddi ve manevi kültür ö¤eleri yaflam›n ekonomik politik ve dini yön-
leri ile  s›n›rl› de¤ildir. Bir toplumda yaflarken gördü¤ümüz, duydu¤umuz ve min-
nettar oldu¤umuz fleyler genelde toplumun popüler kültürü ile ilgilidir. 

Popüler kültür yaflad›¤›m›z günlük hayatt›r. Bu kültür sporu müzi¤i, hobileri-
mizi, televizyonu, sinemay›, kitaplar›, dergileri kapsar. Çünkü günlük yaflant›m›z›
anlamland›ran gerçekte bu sayd›klar›m›zd›r. Popüler kültür ayn› zamanda bizi
geçmifle ba¤layan bir araçt›r. Bizi birbirimize ba¤layan, bizim için önemli olan in-
sanlar›, yerleri, tarihimizi anlaml› k›lan ve yaflama ba¤layan bir araçt›r. Örne¤in
Türk kültürü için Zeki Müren, Bat› kültürü için Elvis Presley çok önemli birer mü-
zisyendirler. Bu popüler kültürün iki flöhretli insan› bizleri e¤lendirmede önemli
ifller baflarm›fllar ve yazd›klar› flark›lar y›llarca dudaklar›m›zdan düflmemifl kulak-
lar›m›zdan ç›kmam›flt›r. 1996'da Zeki Müren'in, 1977'de ise Elvis'in ölümünden be-
ri sanatç›lar›n kasetleri ve CD'leri artarak sat›lmakta ve insanlar onlar› dinlemeye
devam etmektedirler. Hatta bu kiflilerin hayatlar› birer sinema ve tiyatro eseri ola-
rak sergilenip halka tan›t›lmaktad›r.

Her toplumun popüler kültürü kendine özgüdür. Örne¤in, Japonlar›n popüler
kültürünü Manga denilen komik el kitapç›klar› olufltururken, Rusya'da vatandafl-
lar›n en sevdi¤i fley televizyon dizileridir. Yüzlerce bölümlük bu diziler insanlar›
adeta televizyonlara ba¤lamaktad›r. Ülkemizde de gösterilen Maria, Zenginler de
A¤lar adl› diziler milyonlarca insan› televizyon ba¤›ml›s› haline getirmektedir. ‹n-
sanlar›n bu dizilere ba¤›ml›l›¤›n›n nedeni, onlarla benzer duygulara sahip olmala-
r›, benzer yaflam biçimlerini paylaflmalar› veya basit bir biçimde yaflamdan kaç›fl
olabilir. ‹nsanlar bu dizilerle korkutucu, s›k›c› olan sosyal ve politik yaflamdan
belki de bu türlü kaç›fl yolu bulmaktad›rlar.

Popüler kültür, kütlesel tüketimin bir arac›d›r. Popüler kültür yolu ile geçmifli
yeniden yorumluyor, flimdiki zaman› de¤erlendiriyor ve gelecek hakk›nda spekü-
lasyon yap›yoruz. 1950'lerde yap›lm›fl II. Dünya Savafl›na iliflkin bir film bizi o y›l-
lar›n zor günlerine ve savafl›n ac›mas›zl›¤›na götürebilmektedir. Böylece geçmifli,
zaman›m›zla karfl›laflt›r›p, çeflitli dersler alabiliyoruz.

Türkiye'de özel televizyonlar›n kurulmas›n›n ard›ndan, popüler kültürü yayg›nlaflt›ran
en önemli araç televizyon oldu. Türkiye televizyonlar›n›n kültür hayat›m›z üzerindeki
etkileri nelerdir? Özel televizyonlar›n ard›ndan yaflam biçimlerimiz, yeme içme al›flkan-
l›klar›m›z, dinledi¤imiz müziklerde ne tür de¤iflikler yafland›? Tart›fl›n›z.

Fakirlik kültürü Antropolog Oscar Lewis (1966) taraf›ndan ileri sürülmüfl bir
tezdir.

Lewis, fakirlerin sahip oldu¤u de¤erlerin ekonomik yönden baflar›l› olan kifli-
lerin de¤erlerinden farkl› oldu¤unu ileri sürmüfltür. Bu de¤erler bir nesilden, bir
nesile aktar›larak fakirli¤in dairesel bir biçimde kaç›n›lmazl›¤›n› ve devaml›l›¤›n›
sa¤lamaktad›r. Lewis, fakirlerde baflar›l› olmak için gerekli olan istek, arzu ve di-
siplinin olmad›¤›n› ileri sürmektedir. Hatta fakirlerin sahip oldu¤u davran›fllar›n
toplumun ço¤unlu¤u taraf›ndan sapk›n olarak nitelendirildi¤ini savunmaktad›r.
Ancak, bu düflünceye birçok sosyolog taraf›ndan çeflitli elefltiriler yöneltilmifltir.
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Popüler kültür yaflad›¤›m›z
günlük  hayatt›r.  Bu  kültür
sporu,  müzi¤i,  hobileri,
televizyonu,  dergileri, 
sinemay› kapsar.



Özellikle, Hyman Rodman (1963) bunu red ederek, afla¤› statüdeki insanlar›n top-
lumun temel baflar› de¤erlerini red etmeden alternatif bir de¤er dizini gelifltirdik-
lerini öne sürmektedir. Her ne kadar, temel de¤erler bir toplumda tamamen yok
olmasa da bunlar düzenlenebilmekte veya de¤iflebilmektedir. Fakirlik kültürü de
bu tür bir de¤eri ifade etmektedir. Çünkü fakirlerin devaml› fakir kalaca¤›na ilifl-
kin de¤erler de¤iflebilmektedir.

‹deal Kültür ve Gerçek Kültür
Kültürel de¤erlerimizi çevreleyen normlara genelde tüm insanlar ayn› biçimde uy-
mazlar. Grubun idealleri ile gerçek davran›fllar› aras›nda her zaman bir tak›m fark-
l›l›klara rastlan›r. ‹deal kültür toplumu bir arada tutan norm ve de¤erlerin sade-
ce kurallarda geçerli olmas›d›r. Gerçek kültür ise bunlar›n gündelik yaflamdaki
uygulan›fl veya bulunufl biçimidir.

Örne¤in, ideal kültürün önemli bir görünüflü do¤ruluk veya dürüstlüktür. An-
cak hemen her toplumda vergi ödeyenler vergilerini az ödemek için vergi kanun-
lar›n› ihlal etmekte, hesaplar›nda sahtekarl›k yapmakta, naylon faturalar düzenle-
mektedirler. Ayn› flekilde ö¤renciler s›navlarda kopya çekmekte, hocalar›n› aldat-
maktad›rlar. O halde ideal davran›fllar, gerçek davran›fllara yans›mamaktad›r. Bun-
lar toplumda nadir olan örnekler de¤il, aksine yayg›n olan örneklerdir. Benzer
olarak eflitlik de¤eri üzerinde özellikle duran bir toplumda, e¤er milyonlarca in-
san gerçekten açl›k ve sefalet içerisinde yafl›yorsa ideal ve gerçek kültür aras›nda
farkl›l›k var demektir. Veya demokratik hak ve özgürlükler üzerinde özellikle du-
ran bir toplumda, bireylerin seçme ve seçilme özgürlükleri yoksa burada da ide-
al ve gerçek kültür farkl›l›¤›n› görebiliriz.

Toplumda yaflayan insanlar ideal ve gerçek kültür ayr›l›¤› üzerinde çok büyük
bir önemle durmazlar. Örne¤in, kendini Budizme adam›fl bir rahip, hayat›nda hiç
kimseyi incitmeyecek, öldürmeyecektir, ancak bu rahibin yaflamas› için bal›k tut-
mas› gerekmektedir. Ama bal›k tutmak da bir anlamda bir canl›y› öldürmek de-
mektir. O halde bu kimse bu z›tl›¤› nas›l yenebilir? Bu tür z›tl›klar genelde gözar-
d› edilerek görülmemeye çal›fl›l›r.

Yaflad›¤›m›z toplumda gerçek ve ideal kütür farkl›l›¤›n› yans›tan örnekler gelifltiriniz.

Yüksek Kültür ve Yayg›n Kültür
Kültür içindeki bir farkl›l›k da ayn› toplum içinde yaflayan elitler ile genifl halk ta-
bakalar›n›n sahip oldu¤u norm ve de¤erlerdeki ayr›l›klarda yatar. Toplum içinde
özel bir yaflam biçimi, zevkleri, al›flkanl›klar› olan küçük bir elit grubun sahip ol-
du¤u kültüre yüksek kültür denilir.
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‹deal kültür, toplumu bir
arada tutan norm ve
de¤erlerin sadece kurallarda
geçerli olmas›, gerçek kültür
ise bunlar›n yaflamdaki
uygulan›fl ya da bulunufl
biçimidir.
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Toplumda özel yaflam
biçimleri, zevkleri olan küçük
elit gruplar›n sahip oldu¤u
kültür, yüksek kültürdür.



Örne¤in, üst s›n›flar›n yaflant› biçimleri, klasik müzi¤e düflkünlükleri, resim
ve heykel sanat›yla ilgilenmeleri yüksek kültüren temel de¤erleri olarak betim-
lenir. Bunun karfl›t›nda ise büyük halk kitlelerinin benimsedi¤i yaflam biçimi,
zevkler, farkl› de¤erler yer al›r ki buna da yayg›n kültür denilmektedir. 

Örne¤in, televizyon seyretmek maça gitmek, aile aktivitelerine kat›l›p birlikte
gezmek, macera filmleri seyretmek, sokaktaki köfteciden köfte ekmek yemek gi-
bi. Ancak hemen belirtmeliyiz ki toplumda baz› gruplar her iki kültür içinde de
yer al›p iki türlü yaflam biçimi ve zevkleri de paylaflabilir. Genelde elit gruplar bir
statü grubunu oluflturduklar›ndan yüksek kültür de¤erlerini, zevklerini daha be-
nimserler ve desteklerler.

Alt Kültür ve Karfl›t Kültür
Alt kültür toplumun temel kültürel de¤erlerini paylaflan ancak bunun d›fl›nda
kendini di¤er gruplardan ay›ran de¤er, norm ve yaflam biçimleri olan gruplard›r.

Örne¤in, dünyan›n birçok ülkesinde gençli¤in, ›rklar›n, etnik gruplar›n olufltur-
duklar› çeflitli alt kültürler mevcuttur. Daha küçük alt kültürler, üniversite kam-
püslerinde veya uyuflturucu madde kullanan insanlar aras›nda görülebilir. Alt kül-
tür üyelerinin di¤er alt kültürlere etnosentrik tutumlar› vard›r. Yani kendi alt kül-
türünü üstün görüp di¤erlerini afla¤›larlar. Alt kültürler aras›ndaki farkl›l›klar bü-
yüdükçe, bu gruplar aras›ndaki sosyal çat›flmalar›n derecesi de artar.

Karfl›t kültür ise bir alt kültür olup, de¤er, norm ve yaflam biçimleri aç›s›n-
dan içinde yaflan›lan kültüre ters düflen tutum ve davran›fllar› içerir. Bu gruplar
toplumun sahip oldu¤u, hatta gurur duydu¤u norm ve de¤erleri red ederek, kar-
fl›t tutum ve davran›fllara sahiptirler.

Örne¤in, bugün Amerikada yayg›n olarak görülen Hare Krishna Hareketi bu
tür bir karfl›t kültürdür. Çünkü hem din, hem de¤er hem de yaflam biçimleri ve gi-
yiniflleri aç›s›ndan içinde yaflad›klar› kültürün de¤erlerine z›t bir tutum içindedir-
ler. Karfl›t kültürler özellikle gençler aras›nda yayg›n olarak görülür. Çünkü, yirmi
yafl›nda bir gencin yeni kültürel standartlara uyumu daha kolayken, altm›fl yafl›n-
da bir insan›n yeniliklere uyumu kolay de¤ildir. Yafll›lar, içinde yaflad›¤› bask›n
kültüre art›k etnosentrik duygularla ba¤lanm›fllard›r. Ayn› flekilde karfl›t kültüre bir
örnek de 1960 l› y›llarda görülen hippiler verilebilir. Bu gruplarda o y›llarda yay-
g›n olan baz› kültürel de¤er ve normlara karfl› ç›karak humanizm, bar›fl, aflk, ro-
mantizm gibi temel de¤erlere a¤›rl›k vermifller, yeni slogan, giyim, kuflam biçim-
leriyle toplumun benimsenen tutum ve davran›fllar›na ters düflmüfllerdir.
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Genifl halk kitlelerinin 
benimsedi¤i yaflam biçimi,
zevkler, farkl› de¤erler yayg›n
kültürü oluflturur.

Toplumun temel kültürel 
de¤erlerini paylaflan, ancak
bununla beraber di¤er
gruplardan farkl› de¤er,
norm ve yaflam biçimi olan
gruplar alt kültürü 
oluflturur.

Müzik tercihleri 
yüksek ve yayg›n
kültür aras›ndaki
ayr›m›
belirginlefltirir.

De¤er, norm ve yaflam biçimi
aç›s›ndan içinde yaflad›¤›
kültüre ters düflen tutum ve
davran›fllar›  içeren  alt 
kültürler karfl›t kültür ad›n›
al›r.



K›saca ifade edecek olursak, e¤er bir grubun de¤er ve normlar› üyesi oldukla-
r› toplumun de¤er ve normlar›n› yans›t›yorsa buna alt kültür, e¤er grubun de¤er
ve normlar› toplumun genel kültürüne ters düflecek nitelikte ise buna da karfl›t
kültür diyoruz. Örne¤in, Heavy Metal Grubu hayranlar›, fleytana tap›yor, vahflet,
sadistlik, ölüm gibi unsurlar› benimsiyorlarsa bu bir karfl›t kültürdür.

Yaflad›¤›m›z toplumda sizce alt ve karfl›t kültür olarak tan›mlayabilece¤iniz örnekleri
düflünüz.

ETNOSENTR‹ZM VE KÜLTÜREL RELAT‹V‹ZM
Kültür taassubu veya ben merkeziyetcilik diye bilinen etnosentrizm kiflinin ken-
di kültürünü temel olarak almas› ve di¤er kültürleri kendi kültürü aç›s›ndan de-
¤erlendirmesi demektir.

Kültürler farkl› olmakla insano¤lu belirli bir kültürde do¤ar ve yaflam›n› sürdü-
rür. Baflkalar›n›n kültürünü tan›mad›¤› için kendi norm ve de¤erlerini üstün görür.
Her kültürde insanlar kendi ahlak anlay›fllar›n›, evlilik biçimlerini, giyim kuflamla-
r›n›, güzellik anlay›fllar›n›, di¤erlerine göre daha do¤ru ve kesin olarak yarg›larlar.
Örne¤in boks ve gürefli en iyi spor, bo¤a güreflini ise vahflet olarak nitelendiren
görüfl etnosentrik bir düflüncedir. Kendi kültürümüzde kedi ve solucan eti yen-
mez. Bu bize göre hem bir vahflet hem de i¤renç bir durumdur. Baflka bir toplum-
da ise süt içilmez ve dana eti yenmez. Bu ise bize göre bir ak›ls›zl›k örne¤idir. ‹fl-
te bu da bir etnosentrik görüfltür. Bu tür görüfller özellikle di¤er toplumlarla s›k›
bir iliflki içinde yaflamayan yani onlardan izole olan geleneksel toplumlarda yay-
g›n olarak görülür. Ancak modern toplumlarda da bu tür yaklafl›mlara rastlanmak-
tad›r. Bunun en büyük nedeni insan›n kendi kültürünü yans›z olarak de¤erlendi-
rememesinden gelmektedir. Bu görüfl karfl›l›kl› anlay›fl ve hoflgörüyü reddeder.
Hemen hepimiz içinde yaflad›¤›m›z grubun do¤ru, uygun hatta di¤er gruplara üs-
tün olan niteliklere sahip oldu¤unu ö¤retilerek yetifltiriliriz. Sosyolog William G.
Summer (1906) içinde yaflad›¤›m›z grubun, herfleyin merkezi oldu¤unu, di¤er
gruplar›n ise kendimizi de¤erlendirdi¤imiz referans gruplar›n› oluflturdu¤unu söy-
ler. Etnocentrizm'in hem olumlu hem de olumsuz yönleri vard›r. Olumlu yönü
grup üyeleri aras›ndaki grup ba¤l›l›¤›n› artt›rmas›d›r. Olumsuz yönünde ise zarar-
l› ay›r›mc›l›klara neden olup, onlar› küçümsemeye ve d›fllamaya iten davran›fllara
yol açmas›d›r.
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Kiflinin  kendi  kültürünü
temel alarak, di¤er kültürleri
kendi kültürü aç›s›ndan
de¤erlendirmesi 
etnosentrizmdir.

Yemek al›flkanl›klar›
da kültürel
farkl›l›¤›n bir
göstergesidir.
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Kültürü yine o kültürün yap›s› içinde, de¤er yarg›lar›n› kullanmadan tan›maya
ve anlamaya kültürel relativizm denir.

Çünkü her de¤er ve norm o kültür için anlaml›d›r veya anlaml› parçalardan
oluflur. Eskimolar›n neden yafll›lar› ölmek için so¤ukta b›rakt›klar› veya ay›lara
teslim ettikleri bizlere çok anlams›z ve vahflet gelebilir. Ancak, bunu o kültürün
standartlar›na göre aç›klamak olas›d›r. Eskimolar bu tür davran›fllar› yiyecek stok-
lar› çok az oldu¤u zaman en zay›flar› ve en yafll›lar›n dayanamayacaklar›n› düflü-
nerek daha kuvvetli olanlar›n hayatta kalabilmesi için yapmaktad›rlar. Çünkü, bu
kültürde grup bilinci ve grup ba¤l›l›¤› çok yüksektir. Bunu bilmedi¤imiz zaman
bu olguyu vahflet olarak nitelendirebilmekteyiz. Bu nedenle di¤er kültürlere olan
körlü¤ümüzü bir kenara b›rak›p onlar› kendi kültürel de¤erleri ve normlar› içinde
görebilmeliyiz. Kültürel relativist görüfl böylelikle kültürü oluflturan parçalar›n na-
s›l uyumlu hale geldi¤ini, o parçalar› afla¤› veya yüksek olarak görmeden yani de-
¤er yarg›lar›m›z› kullanmadan anlamak demektir. Ancak ço¤umuz bu tür bir anla-
y›fl› tam olarak uygulayam›yoruz. Çünkü kültürü anlamak için takt›¤›m›z gözlük
bize hep kendi do¤rular›m›z›n hakl›l›¤›n› göstermektedir. Bu flekilde kültürel rela-
tivizm bu gözlü¤ü de¤ifltirmemizi, her zaman hakl› olmad›¤›m›z›, baflkalar›n›n kül-
türlerine de sayg›l› olmam›z› iflaret etmektedir.

Türkiye'den iflçi olarak Almanya baflta olmak üzere çeflitli Bat› ülkelerine giden bir çok
Türkün bu ülkelerde yaflad›klar›n› bir kez de etnosentrizm ve kültürel relativizm kavram-
lar› aç›s›ndan de¤erlendiriniz.
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Herhangi bir kültürü, yine o
kültürün s›n›rlar› içinde
de¤er yarg›lar›n› ifle
koflmadan tan›maya ve
anlamaya çal›flmak kültürel
relativizm olarak adland›r›l›r.



Özet
Toplum  ve  insan  bilimleri  için temel  bir  kav-
ram  olan  kültürü  ve  temel özelliklerini, kültü-
rel farkl›l›klar ve kültürel birleflme kavramlar›n›
tan›mlamak.

• ‹nsano¤lu geliflmifl beyin yap›s› sayesinde yaflamda
canl› kal›p bir kültür yaratabilir. Kültür, bir toplum-
da yaflayan insanlar›n bütün ö¤rendikleri ve pay-
laflt›klar›n› kapsayan bir kavramd›r. Davran›fl bilim-
lerinin inceledi¤i hemen her fley bir kültür taraf›n-
dan biçimlendirilir. Zamanla kültürün koydu¤u ku-
rallar bizim bir parçam›z haline gelir.

Toplum, Dil ve kültür iliflkisini aç›klamak.

• Kültür, insanlar›n kulland›klar› bir dil sayesinde ya-
y›l›r ve insanlar aras›ndaki etkileflimler sonucu do-
¤up geliflir. Her toplumun farkl› düflünce inanç ve
de¤er sistemleri vard›r. Her düflünce kal›b› yaflad›-
¤› kültür içinde önemlidir ve geçerlili¤i vard›r. Kül-
türün bir di¤er özelligi de ögrenilen davran›fllardan
oluflmas›d›r. Her toplumun kültürü, maddi ve ma-
nevi olmak üzere iki tür ögeden oluflur.   Kültür ve
toplum birbirinden ayr›lmaz bir bütünü içerirler.
Toplum kültür olmadan var olamayaca¤› gibi; kül-
tür de kendisini koruyan ve gelifltiren bir toplum
olmadan varl›¤›n› sürdüremez. Kültür dil sayesinde
korunur ve gelecek nesillere aktar›l›r. Kültür kal›-
t›mla babadan o¤ula geçmez ve her toplumun kül-
türü kendine özgüdür. Kültürü oluflturan parçalar›n
herhangi bir biçimde birbirlerine ba¤lanmas›na kül-
türel birleflme denir. Bizlere ters gelen baz› kal›p-
lar, o  kültür içinde anlaml›d›rlar.

Kültürü oluflturan temel parçalardan de¤erler ve
normu tan›mlamak.

• Kültür, norm ve de¤erlerle bir anlam kazan›r. Norm,
yapt›r›m› olan yerleflik davran›fl kurallar›d›r. De¤er
ise hangi toplumsal davran›fllar›n iyi, do¤ru ve is-
tendik oldu¤unu belirten paylaflilan ölçüt veya fi-
kirlerdir. De¤erler böylece kültürel yaflant›m›za reh-
berlik ederler.

Kültür kendi içinde popüler ve fakirlik kültürü,
gerçek ve ideal kültür, yüksek ve yayg›n kültür, alt
kültür ve karfl›t kültür olarak ayr›l›r. Popüler kültür
yaflad›¤›m›z günlük hayatt›r. Fakirlik kültürü ise
Oscar Lewis'in "fakirlerin sahip oldu¤u de¤erlerin,
ekonomik yönden baflar›l› kiflilerin de¤erlerinde
farkl› oldu¤una" yönelik tezine dayanmaktad›r. ‹deal
kültür toplumu bir arada tutan norm ve de¤erlerin
sadece kurallarda geçerli olmas› iken gerçek kültür
ise bunlar›n günlük yaflamdaki uygulan›fl veya
bulunufl biçimidir. Toplum içinde özel bir yaflam
biçimi, zevkleri, al›flkanl›klar› olan küçük bir elit
grubun sahip oldu¤u kültür yüksek kültür olarak
tan›mlan›rken, büyük halk kitlelerinin benimsedi¤i
yaflam biçimi, zevkler, farkl› de¤erler yer ald›¤›
kültür yayg›n kültürü oluflturur. Di¤er yandan
toplumun temel kültürel de¤erlerini paylaflan ancak
bunun d›fl›nda kendini di¤er gruplardan ay›ran
de¤er, norm ve yaflam biçimleri olan gruplar›n
oluflturdu¤u kültür alt kültür olarak tan›mlanmak-
tad›r. Yine bir alt kültür olarak de¤erlendirilen karfl›t
kültür de¤er, norm ve yaflam biçimleri aç›s›ndan
içinden yaflan›lan kültüre ters düflen tutum ve
davran›fllar› içermektedir.

Etnosentrizm ve kültürel relativizm kavramlar›n› ta-
n›mlayarak; her iki görüflün olumlu ve olumsuz
yönlerini tart›flabilmek.

• Bunlar kültürün kendi içindeki farkl›l›klard›r. Etno-
sentrik görüfl baflkalar›n›n kültürünü bireyin kendi
kültürü aç›s›ndan de¤erlendirmesi demektir. Kültü-
rel relativist görüfl ise kültürü kendi kal›plar› içinde
anlamak, önyarg›l› olmamak demektir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri
de¤ildir?

a. Ö¤renme yoluyla kazan›lmas›
b. Bir toplumda yaflayanlar›n ö¤rendikleri ve paylafl-

t›klar› herfleyi kapsamas›
c. Toplumsal bir ürün olmas›
d.  Her toplumun kendine özgü bir kültüre sahip

olmas›
e. Dünyadaki tek evrensel ürün olmas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi kültürün manevi ögelerinden
biri de¤ildir?

a. Görenekler
b. Teknolojik geliflmeler
c. Adetler
d. Ahlak kurallar›
e. ‹nançlar

3. Kültürün belirledi¤i yerleflik davran›fl kurallar›na ne ad
verilir?

a.  Statü
b.  De¤erler
c.  Norm
d.  Kurum
e. Grup

4. Günümüzde, özellikle gençlerin pop müzik dinleme-
leri hangi tür kültüre örnektir?

a. Karfl›t kültür
b.  Yüksek kültür
c. ‹deal kültür
d.  Kültür taassubu
e.  Yayg›n kültür

5. Kültür konusunda, toplumu bir arada tutan norm ve
de¤erlerin sadece kurallarda geçerli olmas›na ne ad verilir?

a.  Yüksek kültür
b.  Yayg›n kültür
c.  Gerçek kültür
d.  ‹deal kültür
e.  Alt kültür

6. Kiflinin kendi kültürünü temel olarak almas› ve di¤er
kültürleri kendi kültürü aç›s›ndan de¤erlendirmesine ne
ad verilir?

a.  Kültürel birleflme
b.  Etnosentrizm
c.  Kültürel relativizm
d.  Karfl›t kültür
e. ‹deal kültür

7. Kültürü yine o kültürün yap›s› içinde de¤er yarg›lar›n-
dan ar›n›k bir biçimde tan›ma ve anlamaya ne ad verilir? 

a. Kültürel birleflme
b. ‹deal kültür
c. Kültürel relativizm
d. Alt kültür
e. Yayg›n kültür

8. Fakirlik kültürü afla¤›daki kuramc›lardan hangisi tara-
f›ndan ileri sürülmüfltür?

a. Lewis
b. Dahrendorf
c. Durkheim
d. Marx
e. Merton

9. Belirli bir toplumda yaflayan insanlar›n hareket biçim-
lerini belirleyen ve yapt›r›mlar› olan kurallar sistemine ne
ad verilir?

a. Norm
b. Kanun
c. Yapt›r›m
d. De¤er
e. Gelenek

10. Afla¤›dakilerden hangisi insanlar›n iletiflimlerinin ve
kültürü iletmelerinin kayna¤›d›r?

a. Sembol
b. Norm
c. De¤er
d. Gelenek
e. Rol
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Yaflam›n ‹çinden
Londra'daki Marafl....

Marafl'tan üç kiflilik bir arkadafl grubu olarak yola ç›kt›k-
lar›nda ‹ngiltere ve ‹ngilizler hakk›nda çok fley bilmiyor-
lard›r. Hatta onlar›n dillerini bile konufltuklar›n› söylene-
mezdi. Londra'ya ulaflt›klar›nda giysileri,çantalar› d›fl gö-
rünümleri gördükleri di¤er insanlardan son derece fark-
l›yd›. Londra'ya yerleflme kararlar› ve ifl bulmalar›n›n he-
men ard›ndan Marafl'taki köylerinden akrabalar›n› bu ye-
ni yaflamlar›na davet ettiler. Çok de¤il üç y›l içinde Lond-
ra'da yaflayan Marafll›lar olarak say›lar› artm›fl, kendilerine
ait bir mahalle oluflturmufllard›. ‹ngilizlerin yan›nda kü-
çük ifllerde çal›fl›yorlar, onlar›n ifl terbiyesini ve çal›flma
sistemini ö¤reniyorlard›. Ancak mahallelerine döndükle-
rinde Türkiye'deki, Marafl'taki yaflama al›flkanl›klar›n› sür-
dürüyorlard›. Bu al›flkanl›klar,  mahallede bulunan Türk
kahvesi,  manav ve avluda çamafl›r y›kayan kad›nlarla
an›nda göze çarp›yordu. O kadar ki çamafl›r kazanlar› bi-
le Marafl'tan getirilmiflti.  Yedikleri, içtikleri, arkadafll›klar›
Türkiye'dekinden farkl›l›k göstermiyordu.
Y›llar sonra Londra'da do¤an ilk çocuklar, okula gitmeye
bafllad›. Yaflama al›flkanl›klar›nda bir de¤iflikli¤e gitmeyen
Türk mahallesinde küçük sorunlar bafl göstermeye baflla-
d›. Bu genç kuflaklar ile daha yafll› kuflaklar aras›nda ki-
mi zaman sert tart›flmalar duyulmaya bafllad›. Eskisi gibi
aile içinde sayg› kalmam›fl, bunlar ‹ngiliz olmufl diyordu
yafll› bir mahalle sakini. Londra'da bir Marafl köyü kurul-
mufltu, ancak bu köyde art›k kimi sorunlar ç›kmaktayd›.

Londra'daki Marafl adl› bu örnek olay› ve Londra'da yafla-
yan Türklerin  yaflad›¤› sorunlar› de¤erler ve normlar aç›-
s›ndan tart›fl›n›z. ‹ngiltere'de yaflayan Türklerin yaflam
tarzlar›n› etnosentrizm ve kültürel relativizm kavramlar›
ile birlikte  düflününüz. Bunu yaparken ‹ngilizlerin Türk-
lerin nas›l de¤erlendirmifl olabileceklerini de  tart›fl›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. Kültürü ve temel özelliklerini, kültürel farkl›l›klar ve

kültürel birleflme kavramlar›n› tan›mlay›n›z.
2. Dil ve kültür iliflkisini aç›klay›n›z ?
3. Kültürü oluflturan temel parçalardan de¤erler ve nor-

mu tan›mlay›n›z ?
4. Popüler ve fakirlik; ideal ve gerçek; yüksek ve yay-

g›n; alt ve karfl›t  kültür türlerinin temel noktalar›n› ve
farkl›l›klar›n› aç›klayan›z ?

5. Etnosentirizm ve kültürel relativizm kavramlar›n› ta-
n›mlayarak; her iki görüflün olumlu ve olumsuz yön-
lerini  tart›fl›n›z?
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Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Kültür Nedir ve Kültürün

Özellikleri bölümünü tekrar okuyunuz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Kültür Nedir ve Kültürün

Özellikleri bölümünü tekrar okuyunuz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Kültürü Oluflturan Parçalar

Norm ve De¤erler bölümünü tekrar okuyunuz.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Yüksek Kültür ve Yayg›n

Kültür bölümünü tekrar okuyunuz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹deal ve Gerçek Kültür

bölümünü tekrar okuyunuz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Etnosentrizm ve Kültürel

Relativizm bölümünü tekrar okuyunuz.
7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Etnosentrizm ve Kültürel

Relativizm bölümünü tekrar okuyunuz.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Popüler Kültür ve Fakirlik

Kültürü bölümünü tekrar okuyunuz.
9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Norm bölümünü tekrar

okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Dil ve Kültür bölümünü

tekrar okuyunuz.
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Max Weber Erfurt, Almanya’da do¤du ancak gençlik y›llar›n›n ço¤unu Berlin’de

yaflad›. Babas› avukat oldu¤u için Heidelberg Üniversitesi’nde hukuk okudu, di¤er

akademik çal›flmalar›n› Berlin ve Gottingen’de yapt›.Kendisi özellikle Roma Hukuku ve

k›rsal yap› ve iliflkilere ilgi duydu ve ekonomi tarihi konusunda birçok çal›flma yapt›.

1893’te Freiburg Üniversitesinde Ekonomi Profesörü oldu. 1896’da ise Hidelberg’e yerleflti.

Babas›n›n ünlü bir avukat oluflu ve yaflam›n› zevk ve e¤lenceyle geçirmifl olmas›, annesinin

ise kendini dine adam›fl bir kimse olmas› Weber’i ciddi bir flekilde etkilemifl ve bu psikolo-

jik çat›flma sonucunda ak›l sa¤l›¤› bozulmufl ve hastalanm›flt›r. Ancak daha sonra

çal›flmalar›na geri dönmüfl ve 1917’ye kadar üniversiteye dönmemifltir. Ayn› y›l Münih

Üniversitesi’ne profesör olarak atanm›flt›r. Ünlü eseri "Protestan Ahlak› ve Kapitalizm"i

annesinin yo¤un dini etkileriyle kaleme alm›flt›r. Kendisi aktif olarak, liberal politik süreçte

yer alm›fl ve Birinci Dünya savafl›n› sonland›ran Versailles Antlaflmas›’nda Almanya tem-

silcisi olarak bulunmufltur.

Weber’in birçok eseri çeflitli dergilerde yay›nlanm›fl ancak daha sonra bunlar kitap haline

getirilmifltir. Din sosyolojisi ile ilgili çal›flmalar› ile de ünlü olan Weber, Protestan Ahlak› ve

Kapitalizm adl› eserinin d›fl›nda Çin (1915) ve Hindistan’da da (1916) din konusu ile ilgili

incelemeler yapm›flt›r. Weber sosyolojinin toplumsal yap›lardan de¤il, insan eylemlerinden

yola ç›kmas› gerekti¤ine inanm›fl ve yöntem konusunda sosyologlar›n çal›flmalar›na objek-

tiflik ilkesini getirmifltir.

MAX WEBER (1864-1920)


