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KOLLEKTiF BiLiN<;/KOLLEKTiF TEMSiLLER:
WUNDT iLE DURKHEIM*
Sibel A. Arkona~"
Ozet: Bu makalede Wundt ve Durkheim'm, kendilerini belki de aym
saydabilecek projenin farkh konumlanna yerle~tirdikleri, kolektif fenomenler
meselesini ele ah~lanm tartI~maya 9alI~acaglm. Once Wundt'un gorti~lerini ve
zihin-toplum antitezini btiti.inle~tirme 9abasmdaki 91kmazlanm daha sonra da
ogrencisi Durkheim'm zihin ve toplumu birbirini tamamlayan ama farkh dtizeyler
olarak ele ah~mdaki indirgemeci kar~ltI tutumundaki lsrarcll!gml anlatacaglm.
Wundt, deneysel psikolojisinde yaptJgmm tersine, kolektif bilincin
kavramsalla~tlfllmasmda antipozitivisttir ama buna kar~m, kolektif bilinci
toplumla iJi~kisellige getirme 9abasmda hala kartezyen konumunu korudugundan
aradaki ili~kiselligi bu dtialistik dti~tince sebebiyle yakalayamaml~tJr. Durkheim
ise indirgemeci kar~lt1dlr ve pozitivist duru~a sahiptir. Birey-toplum-bilinci,
birbirini tamamlayan ama farkh dtizeyler olarak ele almakta bu suretle bireyi
stirekli i9i doldurulan bir konuma gekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Wundt, Durkheim, Comte pozitivizmi, bilin9, kolektif
fenomenler, kolektif temsiller
Collective Conscious I Collective Representation: Wundt and Durkheim
Abstract: In this article I will try to discuss studies of Wundt and Durkheim about
collective phenomenon that is constellated them in the different positions in the
same project. Wundt's efforts for integration of mind-society antithesis have some
discrepancies. Durkheim takes mind and society as co-complementary but
different levels. He is persistent for this anti-reductionist attitude. I will focus on
these two points. Wundt is anti-positivist in conceptualization of collective
conscious in contrast to what he does in experimental psychology, but on the other
hand since he already saves his Cartesian position in defining collective conscious
in relationality with society he could not see the relationality between them
because of this dualistic thinking. But Durkheim is anti-reductionist and has a
positivist attitude. He sees individual, society and conscious as complementary but
different levels. So he locates individual as a defined position.
Keywords: Wundt, Durkheim, Comte, positivism, consciousness, collective
phenomena, collective representation
Bu makaleyi yazmam konusunda beni cesaretlendiren, te~vik eden dostum ve meslekta~lm ismail
makalenin ilk halini okuyup geli bildirimlerde bulunarak beni destekleyen sevgili dostum
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19.ylizYllda Hegel ve Marx sonraSl tarihselle~en oznenin slkmtIlan, Freud'un
bilinci bilin9dl~ma ta~lmaslyla yani bir anlamda meHn degi~tirmesiylel ge9ici
de olsa biraz ferahlar. Oznenin kendine nesne bakI~l getirebilecek yollan
aranmaya ba~lar. Wundt'un fizyolojik psikoloji laboratuarmda, Freud'un
psikanalitik divamnda, ozne kendini bilin9te "nesne olarak" seyretmeye
ba~layacaktlr. Bu nesne bakI~mda 19.ylizYlhn sonlanna dogru Alman bilim ve
felsefe camiasma egemen olmaya ba~layan Yeni Kant9lhgm etkileri bliyliktlir.
Bilin9 fenomeni nesnele~rni~ bilin9 haline getirilmektedir: oznenin apriori
bilgileri ya da akhn bilgisi; bizim duyu organlanmn slizgecinden ge9irerek
alglladlgulliz dl~ dlinyanm nesnelerini! fenomenlerini aposteriori bilgi olarak
igeriye ta~mmasmda bir ara9 haline gelir. DolaYlslyla ozne kendini, dl~
dlinyadaki bir fenomenl bir nesne haline gevirip bakar sonra ara9sal akIl bu
nesne/fenomen ile ilgili bilgiyi igeri bilince ta~lr. Boylece tlpkI diger
fenomenlerde oldugu gibi "bilin9 fenomenine" dair bilgi de ara9sal akilla igeri
ta~mrm~ olurdu.
Aklm ara9salla~tlf\lmasl ve bu aracm bilim kurumunun emrinde dl~ dlinyanm
gergekligini ke~fetme vazifesi ozneye bir ba~ka nitelik daha ekliyordu: oznenin
kendini (psikolojiyi) ve kendi lirlinlerini (sosyolojiyi) seyredebilmesi. Bu suretle
kendi ile kendi lirlinleri, ya da birey He bireylerin olu~turdugu cemaatler ve·
toplumlar ayn ayn incelenme konusu haline gelmeye ba~ladl.
Yine aym donemde Almanya'daki doga bilimleri ve sosyal bilimler aylnml ile
Fransa'daki doga bilimleri i9inde sosyal bilimlere yon verme 9abalan, Comte
pozitivizmi gergevesinde, Alman Wundt ile onun ogrencisi Franslz Durkheim'l
farkh anlamalara slirlikleyecekti.
Bu makalede bu iki bliylik teorisyenin, kendilerini belki de aym saytlabilecek
projenin farkh konumlanna yerle~tirdikleri, kolektif fenomenler meselesini ele
ah~lanm tartl~maya 9ah~acaglm. Once Wundt'un gorli~lerini ve zihin-toplum
antitezini blitUnle~tirme 9abasmdaki 9lkmazlanm daha sonra da ogrencisi
Durkheim'm zihin ve toplumu birbirini tamamlayan farkll dlizeyler olarak ele
ah~mdaki indirgemeci kar~ltl tutumundaki lsrarclltgml anlatacaglm. Bu esnada
hareket edecegim zemini ~u ~ekilde belirlemek isterim. Wundt, deneysel
yaptIgmm
tersine,
kolektif
bilincin
(fizyolojik)
psikolojisinde
kavramsalla~tmlmasmda pozitivizm kar~ltIdlr ama buna kar~m, kolektif bilinci
D. West, "Klta Avrupasl Felsefesine Giri~: Rousseau,Kant,Hegel'den Foucault ve Denida'ya", istanbul:
Paradigma Yaymlan. 1998
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toplumla ili~kisellige getirme c;abasmda hala kartezyen konumunu
korudugundan etkile~imin kendisini bu dlialistik dli~lince sebebiyle
yakalayamaIlll~t1r. Durkheim ise pozitivist ve indirgemeci kar~ltI bir duru~a
sahiptir. Birey-toplum-bilinci, birbirini tamamlayan ama farkh dlizeyler olarak
ele almakta, bu suretle bireyi slirekli iC;i doldurulan bir konuma c;ekmektedir.

Wundt

Psikoloji tarihsel gec;mi~ini Wundt'un 1879'da Liebzig'de fizyolojik psikoloji
laboratuanm kurmaslyla ba~latlr. Wundt zihin slirec;lerinin analiz dlizeylerinin
birden fazla ve birbirinden farkh oldugunu dli~linliyordu. Ona gore, ki~inin 0 an
bilincinde olan ~eyin incelenebilirligi deneysel bir bilim olarak fizyolojik
psikoloji ile mlimklindlir. Ama dil, kliItlir gibi daha yliksek zihin dlizeylerinde
i~leyen kolektif zihinsel fenomenlerin deneysel olarak incelenemeyecegini iddia
ediyordu2• Kendisi bu konularl VOlkerpsychologie (Halk ya da Halklarm
psikolojisi olarak c;evrilebilir) ba~hgl altmda topluyordu.
Bilim

Wundt'a gore insana dair deneysel bilim yapma projesi ancak smirh bir proje
olabilir. Boylesi smirh projede de ancak felsefedeki belirli farkli sorular
c;oztilebilir sozgelimi duyusal slirec;lerin bilinc;teki dli~linceleri tetikleyi~i
incelenebilir. Bu smirh deneysel bilim projesi her zaman ic;in bir sosyal bilim
formuyla blitline vardmlabilir. <;linkli Wundt'a gore kendine donlip kendi
lirlinlerine bakamayan goz olarak zihninlbilincin list dlizey slirec;leri, deneysel
olarak incelenemez3 . DolaylSlyla psikoloji deneysel bir bilim olarak doga
bilimlerinin ancak bir parc;asl olabilir4 .
Wundt'un bu slmrlandmlIlll~ deneysel bilim duru~u ogrencileri tarafmdan terk
edildi ve psikoloji, insana nesne bakl~l getirilerek (organizmaJdavram~),
blitlinliyle doga bilimlerinin bir liyesi olmak lizere deneysel (pozitivist-empirist)
bilim haline sokuldu.

4
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R.Farr, Modern Roots Of Social Psychology 1872-1954.
K.Danziger, "Constructing The Subject:Historical Origins Of Psychological
NewYork:Carnbridge University Press,1990.

Research",

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 2l. Say!

106

Zihin

Wundt

i~in

ozne,

bilin~te 0

an var olandl ve

bilin~te 0

an var olan deneysel bir

duru~la i~ebakl~ teknigi ile incelenebilirdi5 • Ama bu bi1in~ deneysel olarak,

Descartes'm insan dtinyadaki nesneler hakkmdaki dogru bilgiyi ancak edilgen
bir idrak ve anlama ile edinir gorti~tinden hareketle ~ah~1Iabilirdi6. Dl~
dtinyadan gelen bir uyaramn, duyusal stire~le i~eri ta~mrnasl neticesi, i~erde
bi1in~te-zihinde bir yaplYl, dti~tinceyi tetiklemesi bu suretle incelenebilirdi.
Ama i~, birden fazla fenomenin tist tiste binen etkile~irnlerinden ortaya ~lkan
dil, rnitler, din, sihir, adetler ve bunun gibi kolektif fenomenlerin incelenmesine
ge1diginde kan~lyordu ~tinkti yine Descartes ve Locke'un ~izgisibe uygun
olarak, bu durumda i~in i~ine sebep sonu~ i1i~kisini bulandlran ikinci dtizey
aktif dli~lince modI an devreye giriyordu: niyet ve irade yani hatIrlama, dti~tince
stire~lerinin dilde ta~mmasl vb. Nitekim Wundt da haflzamn bu iradi yaplslm
Volkerpsychologie'de
dili
merkeze
alarak
incelemekteydi.
Volkerpsychologie'de Wundt, zihnin dl~ dtinyadaki tezahtirlerini inceliyordu.
Kollektif zihin fenomenlerinin tiretirnini kapsayan dil gibi tiretici stire~ler,
etkile~imsel olduklan i~in sosyal stire~lerdi. Volkerpsychologie bu sebeple
fizyolojik psikolojiden farkhydl. Birbirinden baglmslz ve birbirine
indirgenemez olrnakla birlikte birbiri ile baglantIh, zihne dair iki bilimse1
projeydiler. Biri bireylerin cemaatiyle digeri bireyle ilgileniyordu. Ytizyll sonra
Harre (1997)7 psikolojinin insana dair fenomenleri, ancak ikili bir ontoloji He
inceleyebilecegini one stirtiyordu. Bedensel dtinyanm mekanizmalanm
a~lklayan stire~lerin sebep sonu~ i1i~kisi ile a~lklanabilecegini arna sozgelirni
zihinsel stire~lerin bizim normatif davram~lanmlzl sozgelirni demokrasiyle ilgili
tutumlanmlzl sebep sonu~ i1i~kileriyle a~lklama te~ebbtistintin indirgemeci bir
dti~tince olacagml savunuyordu. Bedensel sistemden farkh olarak insana ozgti
sembolik sisternin yani dilin ve dile ait stire~lerin sebep sonu~ ili~kisi ile
a~lklanamayacagl; burada konu~maYl idare eden ve sosyal bir stir~ olarak zihin
dl~mda dil performansmda in~a edilen rnahalli norrnlann incelenmesi
gerektigini one slirtiyordu.
Wundt' a gore dti~tincenin tist dtizey karma~lk i~levlerini bireyin bilincinde
incelemek nafiledir, ~tinkti bireysel bilin~ bize kendisine dair herhangi bir bilgi
K.Danziger, "Constructing The Subject:Historical Origins Of Psychological Research"
I.Markova, Paradigms, Language and Thought. London: John Wiley & Sons Pub.,1982.
R.Harre, "Singular Self', London; Sage Publication, 1997.
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veremez 8• Bireysel bilins; kendinden oncekiler tarafmdan yani cemaat
ya~antlsmda uygun hale sokulmu~ dti~tinceler tizerinden hareket eder. Bu
sebeple zihinlbilins; Wundt is;in gayet as;lk bir ~ekilde tarihsel fenomendir9 .
DolaYlslyla bir cemaatte yaratllan zihinsel tirtinler tek ba~ma bireysel biIins;te
anla~llamaz ve as;lklanamaz s;tinkti bunlar, hepsinin kar~lhkh eylemini onceden
gerektirir.
Buradaki

duru~u

ile Wundt, fizyolojik psikolojideki Comte'cu pozitivistik
duru~unu terk eder. Ama Durkheim'm insam, indirgemeci olmayan bir tarzda
incelemek gerektigi dti~tincesi ile aym s;izgidedir.

Birey: Bilin~/Kiiltiir
Wundt is;in bireyin bilincinde 0 Slfada olup bitenler ile kolektif zihinsel
fenomenler ayn ayn projelerdi. Bu ikisinin inceleme nesnelerini tammlaml~ ve
de her ikisini ayn tutmak gerektigini gormti~tti. Wundt, kartezyen bir duru~la
bireysel bilins; ile kolektif fenomenleri zihinsel stires;ler olarak tammlamakla
birJikte, kolektif zihin stires;lerinin bireyin farkmdahgmmibilincinin dl~mda
gers;ekle~tigini one stirtiyordu. Bu ikisi arasmdaki aymm onun deneysel bilimi
ile Volkerpsychologie'si arasmdaki aymmdlr. Bilins; ile ktilttir/kolektif
fenomenler arasmdaki gidi~ geli~ler as;lk degildir. Bilins;, bireyi diger
bireylerden izole etmektedir; ktiIttir/kolektif fenomenler ise bireyi digerJerinin
is;ine s;ekmekte, diger bireyden aymmmi belirsizle~tirmektedir.
Wundt is;in ktilttir/kolektif fenomenler bireylerin farkmdahklannm otesindedir.
KtiIttirti Ikolektif fenomenleri cismaniIe~tiren de aktaran da bireylerdir ama
bilins;lerinde yaptlklan bir ~ey degildir. AS;lks;asl bilins;Ii eylernin otesinde olup
bitenlerdir. Wundt' a gore kollektif fenomenlerin tiretimini saglayan etkiIe~imsel
sosyal bir stires; olan dildir. DolaylSlyla dil ktiIttirtinikolektif fenomenlerin
inceleme nesnesi olmahdlr lO • Bu noktada Wundt, Freud'un dile bilins;dl~ma
giri~i saglayan bir aras; olarak bakI~mdan ve de Durkheim'm dine kolektif
temsiIIerlsosyal olgu olarak bakl~mdan farkh bir as;lya oturmaktadlr. Bununla
birlikte Wundt Volkerpsychologie projesinde bilins; ile ktilttirti ya da zihin ile
toplum arasmda ne gibi bir ili~ki oldugunu ortaya koyamadl. 1930'larda,

10
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Wundt'un bu kartezyen temelli zihin ile toplum antitezini araya benligi sokarak
donglisel bir etkile~im sentezine ula~tlran Mead oldu. Dil, Mead i<;in de bu
sentezin merkezinde yer almaktaydI.

Durkhelm
Bilim
Wundt Volkerpsychologie'de kolektif zihin fenomenlerini incelerken
pozitivizm kar~ltldlr. Durkheim ise bir pozitivisttir. 19.YlizYlhn son
donemlerinde pozitivizm; Almanya'da doga bilimleri ve sosyal bilimleri
birbirinden aYlran bir duru~ iken Fransa'da doga bilimleri i<;inde yer alan insan
ve sosyal bilimlere bir model te~kil ediyordu.
Fransa'daki pozitivizm anlaYI~1 sebebi ile mesele, insan ve toplum bilimleri
i<;inde psikolojiye ve sosyolojiye disipliner slmriar <;izmeye gelince Durkheim
<;ok onemli bir ~ahsiyet haline gelir. Psikolojiye ele~tirel duru~uyla bilinen
Durkheim aslmda bireyin psikolojisi kavramla~tlrmasma, indirgemeci
anlaYl~tan dolaYl kar~lydI. Sosyal olgular ancak ba~ka sosyal olgular dlizeyinde
ele almabilirdi 11. intihar lizerine <;ah~masmm bu a<;ldan son derece stratejik bir
yeri vardlr. intihar bireysel bir eylem gibi gozlikse de bu dlizeyde incelenmesi
indirgemeci bir tavlr olacakttr <;linkli kendisi Intihar oranlanmn zaman i<;inde
toplumda ve cemaatlerde ne gibi varyasyonlar gosterdigini sergileyebilmi~ti.
Katolikler Protestanlara gore, evli insanlar, bekiiriara gore vb daha az Intihar
oramna sahiptiler l2 , DolaylSlyla sosyal olgular bireysel olgulardan farkhydllar
ve bu dlizeye indirgenerek a<;lklanamazdllar.
Durkheim bilimi, neden ve sonu<;lann yasa benzeri ili~kilerinin kurulmasl
olarak tarifler. Buna gore sosyoloji de, sosyal davram~ alam i<;indeki bu yasa
benzeri ili~kilerin kurulmasl ve tanmmaSI ile ilgili olmaltdlr. Bilimsel olarak
incelenecek fen omen alam sosyal olgulardan olu~ur, Bu sosyal olgular, her
liyenin i<;ine dogdugu ve eylemde bulunmaYl slirdlirdligli bir toplum
orglitlenmesi olu~tururiar13,
Bu sosyal olgulann en onemli gostergesi bizim bir par<;amlZ olmaYlp bize dl~sal
olu~landlr, Bir diger gostergesi ise ki~inin iradesinden baglmslz olarak her
II

12
13

E.Durkheirn, "Sosyolojik Metodun Kurallan" <;:ey. Enyer Aytekin istanbul:Sosyal Yaymlar, 1994
E.Durkheirn, "intihar" <;:ey. Ozer Ozankaya. istanbul:Cern Yaymlan, 2002
E.Durkheirn, "Toplurnsal i~btillirnli".<;:ey.Ozer Ozankaya. istanbul: Cern yaymeyi, 2006
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bireye dayattIgl zoriaYlcl glic;ttir. DI~sal sosyal baskl, insanlan belli bir tarzda
davranmaya zorlar. Durkheim dl~sal sosyal basklnlll olC;litli olarak en yayglll
gozlenen yasaklamalar ve yasaklar oldugunu one slirmli~se de en etkili olallln
birey tarafllldan ic;selle~tirilen ahlaki veya normatif inanc;lar oldugunu da kabul
etmek zorunda kalml~tJr14. Bir anlamda gozlenebilir dl~sal, zoriaYlcl gliC;
faktorlerinin ic;sel ve psikolojik oJdugunu gormli~ttir.
Durkheim'lll dl~salhk kavraml problematiktir. (:linkli bu kavraml kullandlgl
zeminde bireyi ve toplumu birbirinden a~1f1 farkhla~t1rmaktadlr15. Bir anlamda
psikolojideki ozne/bilinc; burada Durkheim'lll sosyolojisinde bir sosyal oigu
haline getirilmeye c;ah~tlarak toplumun bir tirlinli olarak seyredilmeye
c;alt~llmaktadlr.

Bireysel Olan IKolektif Olan
Durkheim, bireysel olanla kolektif olan arasllldaki zlthglll kar~1Slna
ozellkamusal boyutunu ta~lr ve bu boy uta ayncahkh bir mevki talllr. Burada
kullandlgi anahtar terim de kolektif temsillerdir. Bireysellkolektif zltla~masl
sayesinde kamusal olalll yamna c;ekip ozel olalll goz ardl edebilmi~tir.
DolaylSlyla ona gore sosyologlara has c;ah~ma alalll kolektif temsillerin
incelenmesidir. Bireysel temsiller psikologlara aittir 16•
Bu noktada Durkheim'lll, donemin deneysel psikolojisi ve kurallan ile
Wundt'un kolektif fenomenleri incelemesi gerektigini one stirdtigti
Volkerpsychologie'nin kurallanm ya da kolektif psikolojiyi ayn tuttugunu bir
kere daha belirtmek gerekir. Durkheim bu c;erc;evede sosyolojiye
"kolektif/sosyal psikoloji" denmesinde bir saklllca gormliyordu. DolaylSlyla
Wundt'un zihin temelli ama bilincin otesinde dilde i~leyen slirec;lerle ortaya
C;lkan, zihnin dl~ dlinyadaki tezahlirleri olan kolektif zihin fenomenlerini
Durkheim da kabul etmektedir. Wundt'un Volkerpsychologi'sindeki dil, din,
adetler, mitler gibi inceleme nesneleri Durkheim' a gore kolektif temsillere c;ok
benzemektedir ve sosyolojideki inceleme nesneleridirler.
DolaYlslyla Wundt ve Durkheim sanki aym projededirler sadece farkh noktalar
lizerine yogunla~llli~ gibidirler. Wundt kolektif fenomenlerde dil lizerine
odaklalllrken Durkheim kolektif fenomenlerde din lizerine odaklanml~t1r

14

15
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R.Keat ve J. Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori (2.baski). <;:ev.NilgUn <;:elebi. istanbul:imge Yaymevi, 2001
R.Keat ve J. Urry, "Bilim Olarak Sosyal Teori"
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Duru!1larm <;lkmazl
Arna Alrnanya ile Fransa arasmda dolaYlslyla Wundt ile ogrencisi Durkheim
arasmdaki pozitivist duru~ farkhhgl bu projeyi farkh yonlere sokmaktadlr.
Wundt i<;in kolektif fenornenler, pozitivistik bilgi i<;inde sebep sonu<; ili~kisi
kurularak anla~Ilarnaz. Bir ba~ka ifade ile doga bilirnleri i<;inde rntitalaa
edilernez, sosyaI bilirnler i<;inde incelenrnelidir. Durkheirn ise insan ve sosyal
bilirnleri, doga bilimleri i<;inde pozitivist bir duru~la ele almakta, fenornenlerin
oztinti sebeplerin yardlrnlyla ke~fetrneyi arna<;larnaktaydl.
Wundt, kolektif fenornenleri zihinsel tist stire<;ler dtizeyinde zihnin dl~
dtinyadaki tezahtirleri olarak rnodellernekteydi. Dil bu fenornenleri tireten sosyal
bir stire<;ti arna Wundt'un gelip taklldlgl yer dilin zihin ile toplurn arasmda
kurdugu i1i~kiydi.
Durkheirn ise bireyin bilincinde olanm (Wundt'un deneysel psikolojisi) bireysel
terns iller oldugunu ve hpkl Freud gibi bunun deneyseI psikolojinin alam
oldugunda lsrar ediyordu. "Savoir" yani bilinen, rnuhafaza edilen olarak
terns iller karnusaldl ve sosyolojinin konusu buydu. Durkheirn dolaYlslyla
karnusal olanla ozel olam aymyor ve kendini, bu ikisi arasmda herhangi bir
dongtisellik araYl~mdan uzak tutuyordu. Sosyal olgular bizirn dl~llruzdaydl ve
ancak ba~ka sosyal olgular dtizeyinde a<;tklanabilirdi bireye ait olan, i<;sel olan
yani psikolojik ve ki~isel olan bu dUzlernde ele almarnazdl ya da sosyal
olgular/kolektif ternsiller bu psikolojik dtizlernde a<;lklanarnazdl.
Dti~tince

yonterninde zihin ile ktiittir ya da birey ile toplurn ayn ayn
kavramla~tmhyor, farkh incelerne dtizeyleri atfediliyordu. Arna diger ttirlerden
farkll olan insanoglunun, kendisi ile tirettikleri arasmdaki ili~ki nastl
a<;lklanabilirdi? Soru, ili~kinin kendisinin ne oldugu yerine bunun bir btitUn
i<;inde nastl tezahtir ettigi olrnahydl.

Dongusel Butunluk: Dil ve Anlamalar
Wundt ve Durkheirn'in donernine yakm bir donernde bu dtialistik ternelli,
kar~lthklara oturan dti~tinceye etkile~irnci dti~tince cevaplar tiretrneye ba~ladl.
Sozgelimi Simmel'de birbirini kar~lhkll ~ekillendiren birey ve toplurn vardlr 17 •
Herbert Mead 18 , Wundt'un zihin ile toplurn dtialitesinin arasma benligi sokar ve
dili bu dongtintin rnerkezine yerle~tirir. Mead her bireyin zihninin, dilin bir
17

18

G.Simmel. The Sociology Of Georg Simmel (ing. ~eviri ve editOr K.WofJ) NewYork:Free Pres, 1950.
H.G.Mead. "Selected Writings" Edition: A. J. Reck. University Chicago Press. 1964.
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lirlinli olduguna inanml~t1. Bir ba~ka ifade ile dil, zihni liretendi. Vgotsky gibi
Mead de dile dli~tincelerin i~1etildigi, dogasl icabl sosyal karakterli asli bir
nitelik olarak baklyordu.
Bu sebeple Mead'e gore insanlar kendilerine dair bir anlamaYl elde edebilmek
diger ki~ilerin roltinli varsaymak zorundadlr. Bu zorunlulukla sosyal
etkile~ime giren insanlar 0 ortak eylem (joint action) alamnda, ara oznel alanda
'ben' i in~a ederler. DolaYlslyla insan bilinci, diger ki~ilerle ili~kili ~ekilde bir
kendilik-ben farkmdahgldlr. Bu sebeple insan bilinci esas olarak sosyal bir
bilin~tir, once tekil bireyin zihninde liretilen sonra digerleriyle payla~tlan bir
sosyal kendilik degildir. Diger insanlann varhgmda ortak in~a edilen bir
bilin~tir. Bir ba~ka ifade ile bilin~, sosyal slirecin tirlinli-~lktlSldlr.
i~in

Son Birka«; Soz
Wundt ve Durkheim'l kar~lla~tJrmamn ~ok ~e~itli zeminleri vardtr, buradaki
kar~tla~ttrma ise bunlar arasmda sadece bir te~ebbtis olarak okunmahdlr.
Hi~bir

bilim adammm dti~tincesi, fikri, i~inde ya~adlgl tarihsel ve klilttirel
baglamdan baglmslz degildir, mutlaka ilgili baglam i~inde mlitalaa edilmelidir.
Aym ~ey Wundt ve Durkheim kar~lla~t1rmaSl i~in de ge~erlidir. Nitekim bu
makaleyi hazlrlarken slirekli beni ikaz eden baglamlar da bunlardl.
19.ylizytlm son donemlerinde Avrupa'da hem klilttirel hem de siyasi olarak
Almanya ile Fransa degi~ik donemlerden ge~iyordu. Ytizytlm ikinci yansmda
Alman liniversite sistemi, i~inde psikoloji de olmak lizere ~ok ~e~itli ara~t1rma
alanlanm ortaya ~lkarmakta ve uluslar araSl ogrencileri cezp etmekteydi. 1865
ila 1914 araSl sadece Amerika'dan gelen ogrenci saYlsl 10.000 civanydl 19 •
Durkheim da Fransa'dan gelen ogrenciler arasmdaydl. Beri yandan Almanya,
Alman imparatorlugu olarak birligini ancak 1871 'lerde saglaml~ bir lilke idi. Bu
donem oncesi tlim Alman prenslikleri birbirine dil bagl ile baghydtlar. Alman
birliginin Bismarck'm askeri ba~anlanyla kurulmu~ olmasl bu birligi
gli~lendirecek faktOrlerin desteklenmesini gerektirirdi ki bunlardan en onemlisi
Almanca idi. Almanca, almanca konu~anlann bir ya~anttlar ge~rni~i ve gelecegi
olarak payla~tlklan bir etkile~imdi. Wundt'un bilin~dl~mda ya~amr dedigi
sozgelimi rnitler, efsaneler, adetler bu dilde slirdtirlilen birer kolektif bilin~ti.
19

R.Farr, "Modem Roots Of Social Psychology"
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Nitekim Wagner'm Alman efsaneleri (Nibelungen gibi) iizerine besteledigi
senfoniler de bu <;en;evede miitalaa edilmelidir. Aynca lingUistik dahnm
1809'da Humbolt'un yeniden dUzenledigi Berlin Universitesinde tek ba~ma bir
lisans diplomasl haline giri~i20, bu a<;ldan bakIldlgmda bir tesadUf olmaktan
<;lkmaktadlf.
Bir Alman entelektUeli ve akademisyeni olarak Wundt'un <;ah~malannm
kaidesini Alman birliginin kurulu~u ve gti<;lendirilmesi meselesi olu~turmu~tur
demek yanh~ olmaz. Birey ve toplum arasmdaki ili~kinin araytiztintin ne oldugu
sorusu dogrudan i<;inde ya~adlgl ktiltUrel donemin ona sordurdugu soruduf.
Ote taraftan Fransa ise 19.yiizYlh, once 1789'da, sonra 1830'da, ihtilalle
ytlalanJkurulan hanedanhklar, 1848' deki klsa stireli cumhuriyet ve 1870' deki
kanh Paris ayaklanmasl ile ge<;irmekteydi. Ozellikle son Paris ayaklanmasl tUm
FranSlZ entelektUellerini ve dU~tinUrierini derinden etkileyen toplumsal bir
olaydl. Nitekim LeBon'un kalabahk psikolojisi adlm alacak olan <;ah~masl bu
olaya dayamr21. Bir toplumsal yapmm stirekli ekonomik ve sosyal yonlerden
yeniden ve yeniden kurulma/degi~tirilme te~ebbtisleri Durkheim i<;inde ya~adlgl
donemin kendisidir.
Almanya'dan farkll olarak burada bir toplum olarak bir arada ya~ama
~artlannm, devrin iktidar ve gti<; sahipleri arasmda <;eki~me alam haline
getirilmesi ve el degi~tirmesi diger tarafta ise degi~en ekonomik ve sosyal
ili~kiler kar~lSlnda haklann aram~l vardlr.
Bu sebeple Durkheim'm sosyal olgular olarak ele aldlgl, bireysel olgular
dtizeyinde incelenemezligini kesinkes belirttigi fenomenlerin bireyler
dtizeyindeki sosyalizasyonu U<;tincti Curnhuriyetin vatanda~hk projesi ile i<; i<;e
ortiltidUr22. Sadece kanunlara uyan degil aym zamanda cumhuriyetin
kurumlanna saygl duyan ve de onlan kutsayan bir vatanda~ yaratma projesi
Durkheim'm sosyolojisinde seyredilen ama<; ve ilgilerle i<; i<;edir.
Alman Birliginin kuvvetlendirilmeye <;ah~1Idlg1 donemde Wundt'un aym dili
konu~an bireylerin dil Uzerinden kolektif bir bilinci ya~adlklan dti~Uncesi onun
birey odakll ya da birey <;lkl~h dUzen anlaYl~ma i~aret eder. Ogrencisi Durkheim
20

21

22

R.Farr, "Modern Roots Of Social Psychology"
S.Arkona~, "Sosyal Psikolojide insanlan Anlamak: Deneysel Ve Ele~tirel Yakla~lmlar". Ankara; Nobel
yaytnlan.2008
R.AJones. Emile Durkheim. a.Ritzer (cds) The Blackwell Companion to Major Claasical Socail
Theorists. s: 193-238. MA:Blackweli Pub. 2003
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ise toplum ile bireyi ayn~tmr ve topluma bireyden baglmslz bir gen;eklik
atfeder. Bu ger~ekligin i~inde 0 toplumun ogeleri olarak bireyler, kolektif
temsiller vasltaslyla toplum i~inde dtizenin kurumlanna uyan ve de saygl
gosteren bir vatanda~ olarak sosyalle~enlerdir.

