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ÖNSÖZ

E linizdeki kitap antropolojik teoriyle ilgili verilmesi 
planlanan bir dersin notları şeklinde yaşama geçiri-
lecekti, ancak çok farklı bir yere doğru evrildi. Birçok 

taslak üzerinde çalışırken, antropolojik teoriye, fikirler tari-
hi, ulusal geleneklerin gelişimi, düşünce okulları, bireylerin 
etkisi ve disipline sundukları yeni görüşler açısından yaklaş-
mak amacıyla argümanlarla oynadım. Çalışmamı benim için 
eşsiz ama eklektik olduğuna inandığım bir yaklaşımla ve bü-
tün çeşitliği içerisinde antropolojik teoriye en doğru anlamı 
verecek şeyle bitirdim.

Amacım uygulayıcılarının her birinin kendi varsayımları 
ve sorularıyla birleştikleri ve ayrıldıkları görüşlerin geçmişi 
karşısında antropolojik fikirlerin gelişimini sunmaktır. Ör-
neğin, Boas’ın kültüre, paylaşılan bilgi tabanı olarak bak-
ması, Radcliffe-Brown’un toplumu kesişen bir dizi ilişkiler 
olarak görmesine neden olan sorunlardan, oldukça farklı 
sorunlara neden olmuştur. Sorularımız ve varsayımlarımız 
farklı da olsa, günümüz antropologları, her ikisine de bağlı 
kalırlar. Bu kitabın düzenlenmesi hem tematik hem krono-
lojik unsurlar barındırmaktadır ve bir yandan antropolojik 
fikirlerin sürekliliğine ve dönüşümüne; diğer yandan geçmi-
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şin ve şimdinin büyük kişiliklerinin etkisine vurgu yapmaya 
çalışır. Elinizdeki çalışma gerekli yerlerde; antropologlar so-
rularını değiştirdiklerinde ya da eski varsayımlarını reddet-
tiklerinde ya da sık sık yapıldığı gibi kendinden öncekilerin 
önermelerine karşı çıktıklarında ortaya çıkan ayrışmalara da 
vurgu yapar. Bu sürekliliklerin, dönüşümlerin ve ayrışmala-
rın arkasındaki kişisel ve toplumsal nedenler büyük ilgi gö-
ren meselelerdir. 

Alanın tarihiyle ilgili henüz bilgi sahibi olmayanlar için 
her bir bölümün sonunda önerdiğim okumalar, küçük bir 
sözlük ve çalışmalarını metinde işlediğim neredeyse bütün 
yazarların doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili bir ek bulunmak-
tadır. Belirsiz kalan birkaç doğum tarihi öncelikli olarak genç 
ve hâlâ hayatta olan antropologlara aittir. Aynı zamanda 
kaynakçada da bulabileceğiniz çalışmaların yayın tarihlerini 
verirken orijinal dildeki ilk basım tarihini de köşeli parantez 
içinde vermeye çalıştım. Metinde bir kitabın içerisindeki bir 
makaleye referans gösterdiğimde köşeli parantez içindeki 
tarih, makalenin ilk yayım tarihidir. Kaynakçada ise köşe-
li parantez içindeki tek tarih cildin orijinal dilindeki basım 
tarihidir; köşeli parantez içindeki verilen tarih aralıkları bir 
derlemedeki bütün makalelerin ilk basım tarihlerini kapsar.

Bu metnin ortaya çıkmasında pek çok insanın katkısı 
vardır. Joy Barnard, Iris Jean-Klein, Charles Jedrej, Adam 
Kuper, Jessica Kuper, Peter Skalnik, Dimitri Tsintjilonis ve 
üç isimsiz okuyucu oldukça faydalı önerilerde bulunmuştur. 
Ayrıca öğrencilerim de en iyi soruları sorarak ve önemli olan 
meselelere dikkatimi çekerek çok yardımcı olmuştur.
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ANTROPOLOJİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

A ntropoloji, teorinin büyük öneme sahip olduğu bir 
alandır. Aynı zamanda teorinin pratikle yakından 
ilgili olduğu bir disiplindir. Bu bölümde antropo-

lojik teorinin genel doğasını inceleyeceğiz. Burada ele alına-
cak belli başlı meseleler şunlardır: farklı ulusal geleneklerde 
disiplinin tanımlandığı yol, teori ile etnografya arasındaki 
ilişki, eşzamanlı ve artzamanlı yaklaşımlar arasındaki fark 
ve antropologlar ile tarihçilerin disiplinin tarihini değerlen-
dirme biçimleri. 

Bu kitap bir antropoloji tarihi sunmaz ancak kısmen 
kronolojik bir şekilde düzenlenmiştir. Antropolojik teoriyi 
anlayabilmek için disiplinin tarihine ilişkin bir şeyleri, hem 
antropolojinin ‘fikirler tarihini’ hem onun niteliklerini ve 
olaylarını bilmek önemlidir. Antropolojik teorinin alanları 
arasındaki tarihsel ilişki karmaşık ve ilginçtir. Antropolojik 
teorinin bir olaylar silsilesi olarak mı, birbirini takip eden 
zaman dilimleri olarak mı, bir fikirler sistemi olarak mı, bir-
birine paralel gelenekler dizisi olarak mı yoksa bir ‘gündem 
atlama’ süreci olarak mı anlaşılması gerektiği, bu bölümü-
müzün son kısmının konusu olacaktır. Bu soru bir anlamda 
bu kitabın bütününe yayılan yaklaşıma yön verecektir. Fakat 
öncelikle genel olarak antropolojinin doğasına ve onu açıkla-
yan birkaç terimin anlamına bakalım.
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Antropoloji ve Etnoloji 

‘Antropoloji’ ve ‘etnoloji’ kelimeleri yüzyıllarca farklı anlam-
lar taşımıştır. Ayrıca bu kelimelerin farklı ülkelerde farklı an-
lamları vardır. 

‘Antropoloji’ kelimesi Yunanca bir sözcüktür (‘insan’ an-
lamına gelen anthropos ile ‘söylem’ ya da ‘bilim’ anlamına 
gelen logos kelimelerinin birleşiminden türer). Bu kelime bi-
limsel bir disiplini tanımlamak için ilk kez muhtemelen on 
altıncı yüzyılın başlarında (Latince anthropologium formun-
da) kullanılır. Orta Avrupalı yazarlar daha sonra anatomi ve 
fizyolojiyi içeren bir terim olarak bu kelimenin kullanımına 
başvururlar; çok daha sonraları ‘fiziksel’ ya da ‘biyolojik ant-
ropoloji’ olarak adlandırılacak alanın bir bölümü haline ge-
lir. On yedinci ve on sekizinci yüzyılda Avrupalı teologlar da 
bu terimi kullanırlar; onların durumunda bu terim tanrının 
insansı özelliklerine işaret edecek şekilde kullanılır. Farklı 
etnik grupların kültürel niteliklerini betimleyen Almanca 
Anthropologie Rusya’da ve Avusturya’da birkaç yazar tarafın-
dan kullanılır (Vermeulen 1995). Ancak bu kullanım başka 
hiçbir yerdeki bilginler arasında uzun bir süre kabul görmez.

On sekizinci yüzyılda ve on dokuzuncu yüzyılın başında 
bilginler hem kültürel farklılıkları hem dünya halklarının 
ortak insanlığını tespit eden özellikleri üzerinde çalışırken 
‘etnoloji’ kelimesini kullanmaya yönelmişlerdir. Bu terim ya 
da onun Fransızcadaki karşılığı olan ethnologie ya da Alman-
cadaki karşılığı olan ethnologie gibi terimler hâlâ Kıta Avru-
pası’nda ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaktadır. 
İngiltere’de ve İngilizce konuşulan çoğu yerde ‘sosyal antro-
poloji’ en sık kullanılan terimdir. ‘Sosyal antropoloji’ şimdi-
lerde ‘etnoloji’yle eşanlamlı olacak kadar mesafe kat ettiği 
halde, Kıta Avrupası’nda ‘antropoloji’ kelimesi hâlâ sıklıkla 
‘fiziksel antropoloji’ anlamı taşımaktadır. Aslında Avrupa’da-
ki asıl profesyonel dernek, Avrupa Sosyal Antropologlar Der-


