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On dokuzuncu yüzy›l›n sonlar›nda
kuram› ortaya at›lan ve öncülü¤ünü Al-
man psikiyatrist Sigmund Freud’un yap-
t›¤› “psikanalizm”in ç›k›fl sürecini baflla-
tan, kaynaklar› bulunamayan bir tak›m
psikolojik hastal›klar›n incelenmesi s›ra-
s›nda “bilinçalt›”n›n keflfedilmesidir1.

Bilinçalt›, hem biyolojik ve kal›tsal
olan ilkel cinslik ve sald›rganl›k içtepile-
rinden, hem de bir zamanlar bilinçli ol-
du¤u halde çok ac› ve ›st›rap verici, ya da
utand›r›c› olmas› bak›m›ndan bask› alt›-
na al›nm›fl düflünceler, an›lar, istekler ve
dürtülerden oluflur. Bu tür yaflant›lar ki-
fliyi rahats›z etti¤i için do¤rudan do¤ru-
ya bilinç alan›na ç›kamaz. Ancak bunlar,
bilinçalt›nda da pasif kalmaz; sürekli bir
ifade ihtiyac› alt›nda bazen biçim de¤ifl-
tirerek sansürü aflar,  rüya ve hayaller
halinde bilinç alan›nda belirir. Freud’a

göre davran›fllar›n büyük bir k›sm› bi-
linç alt›ndaki güçlerin etkisi alt›ndad›r.
Böylece bilinçalt› yaflam›n›n, günlük
davran›fllar üzerindeki etkilerine dikkat
çekilmifl, psikolojik olaylar› iç dinamik
güçler aç›s›ndan inceleyen derinlik psi-
kolojisi kurulmufltur. (Baymur, 293) 

Freud’un öncülü¤ünü yapt›¤› bu ku-
ram insan›n do¤um evresinden itibaren
davran›fllar›n› anlamland›rmaya ve bun-
lar›n bilinçalt› ipuçlar›n› bulmaya yöne-
liktir. Bu anlamda psikanalistlerin daha
çok determinist bir bak›fl aç›s›yla çal›fl-
t›klar›n› ve her olay› bir neden-sonuç
iliflkisine dayand›rarak incelediklerini
söyleyebiliriz. Freud, insan davran›fllar›-
n› aç›klarken rüyadan dil sürçmelerine
kadar pek çok eylemi incelemifl, bunlar›
kompleksler, içgüdüler ve mitik kal›nt›-
lar ba¤lam›nda kuramsallaflt›rm›flt›r. 
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Neden-sonuç iliflkileri üzerine ku-
rulu determinist bir tekni¤i de Bronis-
law Malinowski, Malanezya toplumunu
incelerken kullanm›fl ve bu araflt›rmas›-
n› ‹lkel Toplumlarda Cinsellik ve Bask›
isimli kitab›nda yay›mlam›flt›r. Özgün
ad› “Sex and Repression in Savage Soci-
ety” olan çal›flma Türkçe ilk bas›m›n›
1989’da yapm›flt›r. Çal›flma dört ana bö-
lüme ayr›lm›flt›r; anaerkil toplumlarla
ça¤dafl toplumlar aras›ndaki farklar›n
ve bunlar›n aile içi iliflkilere nas›l yans›-
d›¤›n›n incelendi¤i “Bir Kompleksin Olu-
flumu”, düfllerin ve mitlerin toplumsal
davran›fllara nas›l etki etti¤inin incelen-
di¤i “Gelene¤in Aynas›”, bilinçd›fl› psiko-
loji ve bunun toplumsal göstergelerle
iliflkisinin incelendi¤i “Psikanaliz ve
Antropoloji” ve ilkel toplumlar ile ça¤dafl
toplum aras›ndaki benzerlik ve farklar›n
ele al›nd›¤› “‹çgüdü ve Kültür” bölümle-
rinden oluflmaktad›r. 

Malinowski’nin bu çal›flmas› hem
karfl›-Freudien hem de psikanalitik
önermeler içermektedir. Ancak bu çal›fl-
madaki en önemli iddia “Girifl” bölümün-
de John Dewey’in de belirtti¤i gibi; “Top-
lumun psikolojik ö¤eleri üzerinde bir
tart›flmay› bafllatmadan önce, ilk etkin-
likleri belli ve anlam yüklü e¤ilimlere
dönüfltüren toplumsal koflullar› bilmeye
gereksinimimiz var” iddias›d›r. Bu fikir-
den yola ç›karak çal›flman›n birinci bölü-
mü olan “Bir Kompleksin Oluflumu”nda
“Çekirdeksel kompleks, aile kompleksi,
insanl›¤› oluflturan tüm soylarda ve tüm
halklarda ayn› olamaz; Aile kurumuna
göre de¤iflmesi gerek” (Malinowski, 15)
sav› ortaya at›lmakta ve tüm bölüm bo-
yunca inceleme yap›lm›fl olan ilkel halk-
lardan toplanan örneklerle bu iddia ›s-

patlanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu bölümde
dolay›s›yla Freudien yaklafl›m yeterince
antropolojik olmad›¤› için suçlanmakta
hatta “Oidipus Kompleksi” fikrinin yete-
rince sorgulanmadan kabul edilmifl ol-
mas›n›n antropoloji bilimine zarar ver-
mifl oldu¤u sav› üzerinde yo¤unlafl›l-
maktad›r. Malinowski, bu iddias›n› güç-
lendirmek için anaerkil toplum düzenin-
de, baban›n tüm sorumluluklar›n› day›-
ya devretmifl olmas› durumunu kullan-
maktad›r. Karfl›laflt›rmal› örnekler ve
Bat› toplumlar›ndaki düzene ithaf edil-
mifl olan Oidipus kompleksinin izlerinin
ilkellerde bulunamayaca¤›n› ve bu
kompleks oluflumunun yeterince evren-
sel olmad›¤› elefltirisi de bölüm böyunca
yap›lmaktad›r. 

Dolay›s›yla ilk bölüm tamamen Fre-
udien yaklafl›m›n neden evrensel olma-
d›¤›n› ›spatlama üzerinde kurulu karfl›-
l›kl› bir sorgulamad›r. Ancak burada
Malinowski’nin yan›lg›s› psikanalizmi
tek aç›l› bir bak›flla de¤erlendirmifl ol-
mas›d›r. Çünkü, Fredien bir okumada
öncelikli olarak ilgilenilmesi gereken bi-
reyin bilinçd›fl› yaflam› ve bu oluflumuna
etki eden toplumsal etkenlerin araflt›rl›-
mas› biçiminde olmal›d›r. Bu ba¤lamda
Malinowski çal›flmas›n› Freud ve onun
teorisiyle hiç iliflkilendirmeden de suna-
bilirdi. Böylelikle-en az›ndan-bu çal›flma
sadece antropolojik bir çal›flma olabilirdi
ve ›spatlanmadan b›rak›lm›fl çürütme
iddialar›yla doldurulmufl olmazd›. Çün-
kü psikanalist kuram›n öncelikli iddias›
hiç bir zaman teorinin ilkelleri de kapsa-
yacak bir evrenselli¤i sahip oldu¤u de¤il-
dir. 

‹kinci k›s›m olan “Gelene¤in Ayna-
s›” bölümü ise ilkellerdeki toplumsal
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kompleksler, mitler, efsaneler, tabular ve
rüya incelemeleri üzerine kuruludur.
Rüya, mit, efsane ve tabular›n ilkel top-
lumlardaki eyleme dönüflümünü inceler-
ken yine kaynakl›¤›n› Freud’un yapt›¤›
fikirlerden yola ç›k›lmaktad›r. Mali-
nowski, bu bölümde de çeflitli gözlem so-
nuçlar›n› aktarmaktansa; tespit etti¤i
davran›fllar›n neden Freudien ba¤lamda
izlenmemesi gerekti¤ini anlatm›flt›r.
Malinowski’nin araflt›rmay› gerçeklefl-
tirdi¤i toplumlarda, genel anlamda cin-
sel yasaklar olmamas› ve bask› kavram›-
n›n geliflmemifl oldu¤u sonucundan yola
ç›k›larak; bu toplumlardaki rüya tema-
lar›n›n (dolay›s›yla mit, efsane ve bilinç-
d›fl› kodlamalar›n›n) psikanalizmin tez-
leriyle uyuflmad›¤› örneklerle aç›klan-
maktad›r. 

“Psikanaliz ve Antropoloji” adl›
üçüncü bölümde toplumsal davran›flla-
r›n, tüm kültürlerin kayna¤› Oidipus
kompleksi ba¤lam›nda aç›klanmas›n›n
tek tarafl› olaca¤› fikrinden yola ç›k›lm›fl
ancak ayr›nt›l› bir düflünce gelifltirilme-
di¤inden konu “herfleyden önce bizi bu-
rada ilgilendiren kuram›n toplumsal ya-
n›d›r” (Malinowski, 110) denilerek kapa-
t›lm›flt›r. Sonuç olarak; Freud ve psika-
nalizmin tezleri ba¤lam›nda gerçekleflti-
rilecek bir incelemenin toplumsal arafl-
t›rmalar için yeterli olmayaca¤› sav›yla
okuyucu baflbafla b›rak›lm›flt›r. Bu iddi-
ay› desteklemek için yine anaerkil düze-
ni benimsemifl ilkel toplumlardan örnek-
ler verilmifltir ancak bu bölümde de, Fre-
ud’un kendi teorisinin evrensel oldu¤u-
nu iddia etti¤i bir al›nt›ya yer verilme-
mifltir. Dolay›s›yla Freud ve onun öncü-
lü¤ünü yapt›¤› kuram› bilmeyen okuyu-
cuda, bu çal›flma, psikanalitik teorinin

eksik ve kapsam bak›m›ndan yetersiz ol-
du¤u fikrinin do¤mas›na neden olabile-
cektir. 

Dördüncü ve son bölüm olan “‹çgü-
dü ve Kültür” ise ilkel toplumlar ve Bat›
toplumlar› aras›ndaki karfl›laflt›rmal›
bilgilerden oluflmaktad›r. Ancak, kitab›n
ana temas› haline gelmifl olan psikanali-
tik teoriyi elefltirme hatta çürütme çaba-
s›, bölüm sonunda yine kendini göster-
mektedir. 

Bilimin yolu hiç bir zaman basit ve
düz de¤il. Yeni topraklar ele geçirildi¤in-
de, ço¤u zaman hiç meyve vermeyecek
bir yere ekim yap›l›yor. Bir bilgin (ya da
bir okul), yeni ve ifllenmemifl bir alana
nas›l giriyorsa, savunulmayacak bir yeri
de öyle terketmelidir. Bilimsel araflt›r-
mada, birkaç alt›n filizinin ancak çok
miktarda kayalar›n ve kumlar›n temiz-
lenip at›lmas›ndan sonra elde edilebile-
ce¤ini her zaman an›msamak gerekir.
(Malinowski, 198) 

Malinowski, kitap boyunca görüflle-
rini destekleyecek ve Freud’un kendi
sözleri olan al›nt›lara yer vermemifltir.
Malinowski, kendi gözlem ve incelemele-
rini anlatm›fl ve bunlar›n Freudien yak-
lafl›mla uyuflmad›¤›n› belirtmifltir. An-
cak hangi psikanalitik kuram›n hangi
k›sm›n› iflaret etti¤ini belirtmemifltir.
K›sacas›; Malinowski, psikanalitik görü-
flün aksayan k›s›mlar›na dikkat çekme-
ye çal›flm›fl ancak bunu bilimsel olarak
›spatlamada sadece do¤al gözlem sonucu
elde etti¤i örnekleri aktarma yolunu seç-
mifltir. Dolay›s›yla çal›flma Freud’un bi-
linçd›fl› teorisini çürütmede yetersiz kal-
maktad›r. Çal›flma boyunca okuyucuyu
düflündürmeye ve Freud’un eksik kald›-
¤› yönleri belirtmeye yönelik pek çok so-
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ru ortaya at›lm›fl, ancak bu sorular bi-
limsel olarak cevaplanmam›flt›r. Ayr›ca
Sigmund Freud’un Totem ve Tabu kitab›-
n›n önsözünde belirtti¤i flu görüfl tama-
men gözard› edilmifltir. 

[Bu kitap] Bir yanda, etnologlar,
lengüistler, folkloristler, vb. ile, öbür
yanda psikanalistler aras›nda bir ba¤
kurmak amac›n› gütmektedir: yani önce-
kilere yeni psikoloji tekni¤ini yeterince
ö¤retemeyece¤i gibi sonrakilere de, ifl-
lenmelerini bekleyen materyallere yete-
rince hakim olmak imkan›n› sa¤lamaz.
Bunun için de her iki taraf›nda dikkatle-
rini uyand›rmakla yetinmek zorundad›r.
Ve e¤er bu giriflimim, bütün bu bilginle-
ri, verimli sonuçlar sa¤lamas› muhak-
kak olan bir iflbirli¤i amac›yla biraraya
getirebilecek olursa kendimi mutlu sa-
yar›m. (Freud, Totem ve Tabu, 8) 

Bu çal›flmada, Freud’un Totem ve
Tabu kitab›nda anlatt›¤› ilkel toplumlar-
da görülen davran›fl biçimleri üzerine ör-
neklerin bir k›sm› yok say›lm›fl ve Fre-
ud’un bu çal›flmas› yeterince ele al›nma-
m›flt›r. Sadece “Psikanaliz ve Antropolo-
ji” bölümünün beflinci alt bafll›¤› olan
“‹lk Baba Öldürme Varsay›m›n›n Anali-
zi” k›sm›nda psikanalistlerin, Oidipus
kompleksini tüm kültürün kayna¤›na
yerlefltirmifl olduklar›ndan söz edilmifl,
buradan da “E¤er Ödip kompleksinin ve
üstelik uygarl›¤›n gerçek nedeni, baba
öldürmenin flok edici eylemindeyse ve
kompleks sadece insanl›¤›n ›rksal belle-
¤inde bulunuyorsa, zamanla neden silin-

medi” (Malinowski, 122) sorusu geliflti-
rilmifl, ancak tezi çürütecek yeterli bilgi
verilmemifltir. 

Dolay›s›yla B. Malinowski’nin ‹lkel
Toplumlarda Cinsellik ve Bask› kitab› il-
kel toplumlarla ilgili bir gözlem kitab›n-
dan öteye gidememekte ve Sigmund Fre-
ud’un umdu¤u gibi verimli bir karfl›lafl-
t›rmal› çal›flma olamamaktad›r. Psika-
nalizmin görmezden geldi¤i, ilkel top-
lumlara iliflkin bir tak›m eylem ve dav-
ran›fl biçimlerinin belirtilmesi haricinde
bir etkileflim görülememektedir. Sonuç
olarak ‹lkel Toplumlarda Cinsellik ve
Bask› çeflitli gözlemler üzerinde kurulu
bir derleme çal›flmas›d›r. Ancak psikana-
litik teoriye bir katk›s› veya teoriyi çürü-
tebilecek güçlülükte bir sav› yoktur. 

NOTLAR
1 Benzer bir tan›mlama Feriha Baymur’un Genel

Psikoloji kitab›n›n 293. sayfas›nda da yer almak-
tad›r. 
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