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BUYtJ ( Magıc ) : 

Çeşitli tanımlara göre " Büyü çok geniş bir yelpazeyi kap

sayan olgular için kullanılan bir terim.dir. Bu olgular bütün dinler

de görülen ayrıntılı tören inanç ve eylemlerinden büyü yapma eylem

leri ve el oyunlarına kadar uzanır. Birinci sıradaki olgular için 

kulLanıldığı anlamıyla büyü, her yerde ve her dönemde değişen dere

cede öneme sahip olan toplumsal ve kültürel bir olgudur. 

Büyü esas olarak insana ait veya doğal olayların olağan in

san dünyasının ötesindeki dış ve mistik güçlerin yardımıyla yönlendi

rilmesinin düşünüldüğü rituel performans ya da eylemlere tekabül eder. 

Performans nesnelerin kullanımının veya hecelerin tekrarının,,a da 

her ikisinin büyücü tarafından yapılmasın·ı kapsar 11 • (l) 
11 Büyü, herşeyden önce diğer doğaüstü etkilere karşı savunu

cu bir silahtır ve doğal olarak bu rolde en yeterli olduğu görül tir "~Z) 

Diğer yandan, Arapça'da büyü, sihir ile aynı anlamda ele 

alınmışlar.dır ; Elmalılı Hamdi Yanr, Arabın ke]dmesinde sihir, bir 

şeyi yolundan (vechinden) çevirme (sarf) ve değiştirmektir (tahvil). 

!aim o~arak sihr; tutumu latif ve ince olan herhangi birşeye ve fii

le denir. Mastar olarak da Hud'a ( bir güç= Mana) ve cadılık, gözbo

yayıcılık etmiye denilir. 

Ragıp,' sihrin birkaç manaya geldiğini belirtiyor; 

1- Hakikati olmayan tahyilat ve hud 1 aya denilirki, el çabuk

luğu ile yaptığını gözlerden kaçırtmak suretiyle Sa 1bezeci ( el çabuk

luğu ile yapılan hüner, hokkabazlık) hokkabazların yaptıkları ve 

yaldızlı sözlerle kulakları avutarak nemmam 1 ları ( ardından konuşan, 

münafık), koğucuların yaptıkları bu kabildendir, 

2- Şeytana bir nevi tekarrüb (birbirine yaklaşma, birbirine 

yakın gelme) ile onun muavenetini (yardımını) celbeylemektir(çekmektir). 

(1) Ancıklopedıa Britannica, 1977, 15 .. Bası , Macropaedia, citt,Chicago,. 

ss.298 - 302. 

(2) Les paiens- .Howells, Ed.Payot, Paris 1950, ss.61. 
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3- Halken zahip olduklarıdırki (inandıkları) kuvvetinden 

suve (şekiller) ve tebayii (tabiatı) tagyir ederek (değiştirerek) 

bazı mertebe muavenetlerini (yardımı), isticlabeder (çekmeye çalı

şır). 

Kamus (Lügat) sahibi Besair•de bunu şöyle ifade etmiştir. 

Kesr ile sibr ki, Türkçemizde büyü ve cadılık dahi tabir olunur. 

Ke1imenin aslı bir adamın .Akciğerine vurup onu mtitegayyür ve ser

semletmek olup sonra cadılıkta kullanılmıştır ki üç türlüdür. 

1- Sırf hida ve tahyilattır ki hakikatı yoktur. El çabukluğu 

ve gözboyıcılık anlamındadır. El hafifliği ve çabukluğundan meyda

na gelir. 

2- eytanlara yaklaşarak çeşitli yardımları çeker. 

3- Küfrü (dinsizlik), irtikap (kötü bir iş, günah) ile efsun 

ederek (okumak,üflemek) suver (şekilleri) ve tebayii (tabiat), güya 

tagyir ederler (değiştirirler). 

Maddi ve ruhani olarak gizli birtakım sebebler, istimali ile 

(kullanarak), gerçeğin bozularak yapılan ve esasında mutlaka bir 

şeytanet ve hud 1 a manası bulunan ve bu surette bir takım kimseleri 

manyetize ederek iradesine &ağlayan, habis bir sanat diye de tarif 
olunabilir. 11 ( 3) 

Buraya kadar yapılan tanımLamalardan, büyü'ntin nasıl ele alın

ması gerektiği anl~ılıyor. Ancak büyü ile sihirbaz olayının ayırı

mınada burada değinmek gerekir. Sihirbaz-Cadı ( itch, Sorcier) 

olarak da bilinir. 

" Büyü, genellikle cadılıkla karıştırılmıştır. Bu, özellikle 

Avrupa dinleri tarihi incelendi~i ~aman yapılır. Fakat modern 

Antropologlar, büyU ile cadılık arasındaki farkı, bir dış güclin me

kanik ve davranışsal araçlarla, diğerlerini Maniptiye etmesine büyü, 

cadılık için ise, aynı amaç için gizli (Kalıtsal) kişisel nitelik

lerin kullanılması (manipülasyonunun) al tını çizerler.'' (4) 

(3) Tarih Deyimleri ve Terimleri SözlUğU-M.Zeki Pakalın-18.fasiktil, 

Cilt III, s.211 - 214. 

(4) Ancıklopedia Britannıca. 
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Büyücü ile Sihirbaz arasında da ayırım yapılabilir; 

" Sorcıer, mesleki ve ameli demektir ki kurun-u Vusta' da 

(Ortaçağ) bu bir cinayet gibi mülahaye olunurdu. Sorcıer, yani 

Cadı o kişidir ki halk onu sihir ile fenalık yapmak için vak.it vakit 

şeytan ile hal-i içtimada bulunduğunu zulmederdi. Mecaz olarak pek 

yetenekli kişiye denilir 11 • ( 5) 

Bu ayırıın şöylede konul.muştur ; " Bir tanım olarak diyebi

lirirnki büyücü (Magicien) genel olarak topluluğa ait ve iyicil bir 

saaatin, ilkel bir toplumda tabib, yasa adamı, ya da mali danışman

lık işlevlerini üstlenen icracısını tanım~arnada kullanılır. Sihirbaz 

( Sorcıer ) ise ; çoğunlukla gizli, özel müşteriye yönelik yuksek ve 

aşağı işleri gerçekleştiren bir mesleğin uygulayıcısıdır. Faaliyet

leri açıkca anti-sosyal olabilir. Sihirbaz yerine iyileştirici ya 

da sanat adamı denilebilir. 11 Sorcıer II terimi ise kuşkuludur ••• " 

Demekki Sihirbaz.lığın anlamı ; Bir mesleki kategoriye gir

mektedir. özel kişisel yeteneğe dayanır. Bu yetenek 1 de haşkalarına 

~arar vermede kullanılmak.tadır. 

(5) Tarih Deyimleri ve Terimleri .özlüğü, s.211 - 214 

Les Paiens, .Howells, Ed.Payot, s.71. 
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Diğer bir Papa, VIII. Innocent ise, fermanında (Ji.484) ; "Son 

zamanlarda demekteydi, acıyla öğrendiğimize göre , yukarı Almanya•nın 

bazı kesimlerinde, Mayence , Köln , Treves, Salsburg ve Bremen eyalet, 

şehir, toprak ve piskoposl~ bölgelerinde her iki cinsten pek çok 

kişi, selameti unutup, katolik inançtan saparak, ifritle işbirliğine 

girmişler, ayinlerle, büytilerle, okuyup, üflemelerle ve diğer batıl 

yollarla, sihirbaziıkla, ifratlarla suç ve kabahatlarla kadınların 

çocuk doğurması, sürüler ve tarlaların ürünleri, bağların üzümleri, 

ağaç~arın meyveleri, erkekler, kadınlar, büyUk ve küçük baş sürüler, 

cins çins hayvanlar, bağlar, çimenlikler, meyva bahçeleri otlaklar, 

buğdayıar ve toprağın diğer ürünleri çürüyor ve ölüyor. Erkekler, 

kadınlar, yUk hayvanları, sığırlar, küçükbaş hayvanlar, dış ve iç 

hastalık ve işkencelerle kıvranıyor. Kocalar karılarına, karılar ko

calarına evlilik vazifelerini yerine getiremiyorlar. Bu kimseler, 

kutsal vaftizle kazandıkları imanı, küfürlerle inkar ediyorlar.'' <2 ) 

GörUldUğU gibi şeytanla işbirliği yaparak ya da onun izinden 

giderek Hristiyan dininden ayrı sapkın akımlar içinder yer aldığına 

inanılan. kişinin buyü gibi işlemlerle bu işbirliğini güçlendirdiği

ni, büyü aracılıvı ile onun emninde, herkese kötülük yapacağını ka

bul ettikleri bir inanışla karşı karşıya geliyoruz. BilyU•nün kesin

likle red edilmesi ve cezalandırılması ortaya büylicültik suçunu çıkara 

mış, bu durumda, büyücü sürek avlarının düzenlenmesine neden oluştur. 
11 Alexandre Borgıa Domınıken Angelo de Verone I a, Lombardiya' ı 

şeytanca ayin ve batıl inançlara sapmış, zehir ve çeşitli uygulama

ları iıe mel•unca suçlar işliyen insanları, hayvanıarı, ürünleri mah

veden, dehşet verici kötültikleri yaygın~aştıran şahısları yoketme 

emrini verdi.(1494), nte yandan XI. Gregoire•ın emriyle Paris engi

aisyonu çoktan büyücü takibatına başlamıştı bile (Kur: 1374) "( 3 ) 

(2) 1.g.e. s..70 

Bu alıntıdan bir nokta daha anlaşılmaktadır; O da Kilisenin, büyü 

ve bilyticUlüğü reddetmesine karşılık yine de büyU faaliyetl.erinin top

lumsal ilişkiler üzerinde olumsuz etki yaptığını belirtmektedir. u 

durum Kilise'nin Pagan inançlarına istediği gibi yorumladı~ını gösterir. 

(3) A.g.e. s.70 
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Bu alıntıdan da büyü sürek avı•nın nasıl başladı~ı gözlem

lenebilir. Sonç olarak, bu dönemde olayları belirleyen, anlam kazan

dıran din (Kilise) olduğundan, değerlendirilen tilin olgular gibi büyü 

konusuda, dinsel bağlamda ele alınıp anlam kazanmak.tadır. 

Bu konu'nun din 1 den ayrı, sosyal bilimler•in bir konusu ola

rak incelenmesi / araştırılması gibi bir yaklaşım b'ğ dönemde düşünU

lLemez. " Ortaçağın büyük skolastik tartışmaları, çoğunlukla sosyal 

sorunlar ve özellikle Papa ve İmparatorun karşılıklı yetki alanları 

gibi yönetim sorunları üzerindeydi." <4). 

Görtilmektedirki, tarihsel olarak, çok tanrılı Paganizm'den 

sonra gelen Hristiyanlığın, tek tanrılı din olarak kendini kabul et

tirmesi, tamam.en toplum.da kilise'nin egemen olması ile mümkündü. Bu 

ase Kilise'nin egemenliğini sağlayıcı düşüncenin toplumda yerleşmesi 

demektir. Bu durumun sonucu, büyünün toplumsal bir olgu olarak ele 

alınıp incelenmesi yerine bir inanç sistemi içinde değerlendirilmesi 

doğaldır. Reddedilen inanç sis.temi Paganizm (çok tanrıcılık) içinde 

yer alan büyü kesinlikle suçtur. Ruh'un günahkar bedenden kurtulması 

için ceza olarak yakılma verilmtştir. 

17, 18 ve 19. yüzyıllar Avrupa toplumunda yüztıllardır gelişi

mini sürdüren teknolojinin yeni buluşlarla birlikte üretimin boyutla

rını farklı yönde etkilemesi ile devrimsel nutelik kazandığı dönem ol
muştur. ( 5) 

Feodalizmlin tarıma dayalı ve lonca örgütlü zenaatkarlarının 

üretiminden kopmalar başlıyarak önce manifaktür ve giderek fabrika 

sistemini alan üretim, yeni örgütlenişi ile, iş'in büttinü 1 nün tek bir 

kişi'nin yapması yerine sadece bir kısmı üzerinde uzmanlaşarak iş'in 

parçalara böl Unmesi.' gerçekleş ti. Bu durum üretimde hızlı artışı meyda

na getirdi. Çünkü seri biçimde üretim yapılıyordu. 

(4) Materyalist Bilimler Tarihi-J.D.Bernal-cilt 2-Sosyal Yay .-I.Baskı

Şul:ıat 1976- s.674. 

(5) M.T.Hodgen İngiltere üzerine yaptığı incelemesinde bu ülkedeki sa

nayileşmeyi 3 döneme a ırmıştır. 
a) Yeni]iklerin hızYandığı I.dönem 
b) rı " II. " 
c) ıı II III. 11 

(1000-1399) 
(1500-1699) 
(1700-1899) 

Rodgen son dönem için şöyle diyor," Ancak, sanayi devrimi diye adlandı-. 
rııan sanayileşmenin hızlandığı bu 3.dönem sanıldı ı kadar ani ve bir-
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İş'in bütününtin tek bir elden çıkması ilkesi üzerine kurulan, 

Lonca teşkilatlanmasına a~·ır bir darbe vurdu. Seri üretimi gerçek

leştiremeyen ülkede ve sömürgelerdeki ihtiyacı karşılayamı an el ze

naatkarları tek tek iflas edip işçileşmeye başladılar. Diğer yandan 

vergiden kırılan köyltilerde şehrin yolunu tutup işçileşme e başla

mışlardı. 

öte yandan, bu biçim üretimi dlzenliyen ve denetliyen tüccar 

kesimi idi. ~nceleri köylu~erle ücret karşılığı siparişle üretim yap

tıran bu kişiler, yeni aletlerin ve makinaların ge!işmesi ile köyla

leri bir çatı altında toplayıp ücret vererek işçi statüsünü kazanma

larını, kendileride bu işi denetleyip örgütleyerek Patron niteliğini 

kazandılar. Uretimin hızlı boyutl!..arda artması, hızlı ulaşım imkanla

rını da beraberinde getirdi . laşımın gelişmesi, özellikle denizci

liğin gelişmesi , ürünlerin diğer tilkelere paz.arlanmasını kolaylaştır

dı. Aynı zamanda, ucuz hammadde sağlanabilmesi, hemde ıazıa ürünün 

pazarlanabilmesi için yeni sömürgeler elde edildi. 

Köylülı.erin ağır vergiden topraklarını bırakıp şehre göçmeleri 

ile, bu topraklara el konulması diğer yandan haşlayan sömürgecilik 

müteşebbis patronlara olağanüstü servet birikimleri sağladı. u ser

maye ile yeni yatırımlara yöneldiler. Böylece içine kapalı feodal ü

retim ilişkilerinden, her alanda rekabeti ön planda tutan ~apitalist 

üretim ilişkilerine g*çildi. (G) 
Feodal sistemde büyücü diye yargılanıp yakılan binlerce zaval

lı kişinin (deli, meczup v.b.) bu dönemde de aynı durumla karşılaş

maları söz konusu olamazdı. Çünki bu bir israf olurdu. Oysa apitalıst 

sistemin kendine özgü mantığı insan gücüne gerek duyuyordu. zellikle 

Kapitalizmin iyice yerleşebilmesi için ucuz insan gücüne ihtiyaç var
dı. u yüzden bu tip kimselerin büyücilltikle · suçlanmaları yerine atöl

yelerde ucuz ücretle iş~i olarak çalışmaları daha çok yeğlenmiştir. 

Diğer yandan, Kapitalizm'in getirdiği sosyal felsefe, Aydınlanma 

denbire ortaya çıkmamıştır. Yün sanayiinde i her teknik yeniliğin bir 
köyden di erine yayılması için yıllar geçmiştir •... " 

Değişme ve Tarih-M.T.Hodgen-s.32-Ders notları. 

( 6) M. T.Hodgen Bu konuda şöyle söylemektedir; 1117 .yüzyıldan i tib:aren 
başlıyan bu dönemde(İngiltere•de yeniliklerin hızlandı~ı II .dönem) 
şehirleşıne,ntifus çoğalması,makinelerin icadı, fabrika sistemi, Uretim 
araçları ve faktörlerin kapitalist biçimde kontrolü gibi bilinen ge
lişmeler olmuştur." 

A.g.e. s.31. 
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Bu teorilerden biri de A. Comte tarafından formü]e edilmiştir. Po~i

tivist yöntemle toplumun ve topıumsal incelenmesini ön gören bu yak

laşımda görünen olgular ve hunlar arasındaki bağlar önem taşır. Bun

~arın ardındaki ilişkiler birer metafizik olgudan ibarettir, incele

nemez.Ier. 

Sosyal bilim]er içinde A. Comte 1 un kurduğu yöntem, Sosyoloji 

bilimi'nin yöntemi olmuş ve ttiın sosyal olgular bu çerçeveler içinde 

incelemeye tabi tttulmuşlardır. Büyü konusununda bu bağlamlar içinde 

ele alındığı görülmektedir. 

Sosyoloji dalındaki dUşlinürler, arasında bilim, din, ahlak, 

teknik v.b. konular tartışılırken, misyonerlerin ilkel kavimler üze

rine topladıkları materyaller, düşünürleri \ bu konuların başlangıçla

rını aramaya doğru itti ve aynı zamanda aralarında da bu olguların 

bircrirleriyle ilişkiıerine dair tartışmada başlamış oluyordu. 

Misyonerlerin topladıkları bilgiler içinde, ilkellerin hayat 

tarzları önemli bir yer tutuyordu. Ençok ilgiyi çekende bu idi. An

cak hu hayat biçiminde ençok ilgiyi çekenlerden biri de büyü•dür. Dü

şünürler, büyünün ilkel düşünce ürünü olduğunu kabul edip, bunun bilim, 

din, ahlak, teknik ile olan ilişkisi bağlamında ele alıp incelemişler

dir. Değerlendirmelerinde büyü, mistik bir olgudur. 

Feodal sistemin büyü ve büyücülük. anlayışı bir Pagan inancı 

olarak yorumlanıp kesinlikle reddedilirken, Kapitalist sistemin bir 

mistik olgu olarak ele al:ınması ve toplumsal bir olgu kabul edilmesi 

değişen ekonomik, sosyal, siyasi ve tarihsel şartlarla mümkün olmuş

tur. 
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İLKELİN D NYASINDA RASYONEL İLİSKİLER 

İlkelin doğa ile ilişkisinde dikkate aldığı Rasyonel iliş

kiler, yazarlar tarafından farklı biçimlerde yorumlanmıştır. urada 

Tylor, Freud, Spencer ile Malinowski ve Frazer'in görüşleri birbir

leri ile uyum sağlamaktadır. Ve ortaya iki ayrı tez çıkartmaktadır-

1.ar. Bu tez•ıer btiyünün meydana gelişini iki farklı biçimde belirler

ler. 

a) F'raud, Tylor ve Spencer•in görüşleri: 

Freud, İlkel'de rasyonel ilişkileri, Psikolojik açıdan ele 

alıyor. Ona göre ilkelin dünyasında, uyku, ölüm, rüya, baygınlık v.b. 

durumlar, il~elin dtinya görüşünü belirlemektedir. Buna göre ilkel in., 
san iki tip dünya görüşü geçirmiştir. Bunlar , Animatizm ve Animizm 

dön eml'..eridir. 

Bu iki dünya görüşünün özellikleri ise Animatiz.mx devr~sinde 
. XX 

çevresini kişileştirmeye çalışmasıdır. Animizm devresinde de doja-

yı ruhlandırmaya çalışır. 

x) Animatizm: Kelimenin asıı Latince Anımatis-(canlandırma)'dan gelmek

tedir. İnsanın tıpkı bir çocuk gibi çevresini ve doğayı dolduran şeyleri 

canlı gibi görmesi, canlandırması.Dinin kökenini ve gelişmesini araştı

ran bilginlerden biri olan R.R.Marett Animatizmi- Animizm 1 den önceki 
' döneme sokmaktadır. 

tnoloji Sözlüğü-Sedat Veysi örnek, Dil, TarihTCoğrafya ak.Ul tesi 

Yay.Ank.Uni., s.20. 

xx) Animizm: (Canlıcılık): Canlı ve cansız btitün doğanın ruhl.u ol.duğu 

ve ruhlarla yönetildiği inancı. İngiliz Antropoloğu E .B.Tyl.or,tarafın

dan ileri s'tirülmilş ttir. Tylor, ruh anlamına gelen La an ima sözcüğünden 

türettiği bu deyimle, ilkellerin çevrelerindeki hayvan, bitki, ağaç,taş, 

toprak v.b. bütün doğa nesnelerini ve belirtilerini ruhlu saydıkları 

varsayımını dile getirir. Dilimize ruhçuluk deyimiylede çevrilmiştir. 

Can ya da ruh düştincesi, uyku ve uyanıklık hallerinin karıştı

rılmasından doğmuştur. İlkel uykuda gördükleriyle uyanıkken algıLadıi.J, 

· larını bir tutar. Tylor ve Spencer' e göre, İnsanın ölümünden sonra ~e

ıi.Qden bUsbUtiln ayrılan ruhlar, ilkelinanca göre bağımsızca insanlara

rasında gezip dolaşmaya başlamışlardır. Gezip dolaşmaklada yetinmemiş-

ler, yaışayan insanların bedenlerine de girip çıkmışlardır. undan ötU-



Aniınizm görüşünde ilkel insan ruh ve beden ikiliğine varmış

tır. Uyku ile uykuya benzer _ölüm olayları ile etkilenen ilkel insan, 

bu durum altında belli bir tepki ya da düşünm~ biçimi ortaya koyar. 

Do~ayısıyle bu durumu yorumlamasının sonucu çevresini kişileştirme

ye canlılaştırmaya başlamıştır. Burada ölüm ilkel insan için kabul 

edilemiyecek bir durumdur. Ilkel hayatın devamını, ölmezliğini esas 

alıyordu. ölüm kavramının çekimserlikle kabullenilmesi çok daha son

ralarıdır. Bu dönemde, ölüm, içi boş ve gerçekli~i anlaşılmaz bir 

kavramdır. Animizm düşüncesinin doğmasında etken olan olaylar, rüya

lardaki hayaller, gölge, akis gibi gözlem ve tecrübelerinde pek çok 

rol oynadığı üzerine tartışmalar yapılmış fakat sonuçlanmaJ1tıştır. 

Bu hususta Tylor, bu dünya görüş _~ün belirmesinde delilik, 

baygınlık gibi anornal hallerinde önemli olduğunu ~öylemekte, bu 

düşünce sisteminin oluşması, ilkel insanın uyku ile uyanıklık hali 

arasında bir ayırım yapamaması uykuda gördüklerini uyanıkken algı

~adıkları ile bir tutar. Yani bunları gerçek zannettivini söylemluı

tedir. 

'Bu durumu Spencer, daha değişik yorumlamakta ve insanın öl

dükten sonra ruhunun ayrılıp çeşitli yerlere girmesi dolaşması anla

mında aldığını belirtmektedir. 

b) Frazer ve al.inowski 1 nin görüşleri: 

Frazer: İlkelin doğa ile ilgili rasyonel bilgisi, doğayı kav

rayışındaki ilkelerde belirlenir. İlkel insan, doğa ile ilişkisinde, 

defalarca onu gözlemlemek suretiyle bazı ilkeler edinmiştir. urada 

öncelikle doğayı kavrayışını ifade edersek, ilkellerde, olaylar kim

senin müdahelesi olmadan devişmez bir biçimde birbirlerini izler ve 

eşya, cisimler uzaktan birbirlerini sempatix ile etkilerler. 

rüdtirki yru;ayan insanların başına gelen tüm iyilik ve kötülüklerin 

nedeni bu ruhlardır. 

Felsefe Sözlüğü-Orhan Hançerli~ğlu-Remzi Kitabevi, s.50. 
x) Sempati ilişkisi Frazer•e göre, duygusal ilişki olma ıp yalnız 

cisimler arasındaki dolaysız ilgiyi doğrudan ilişkiyi gösterir. 

Sosyoloji Tarihi-N. azi Kösemihal-Remzi Kitabevi, s.286. 
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Burada, olayların değişmez bir biçimde birbirini izlemesi il.ke

si, ilkelinsanın hiçbir biçimde, şans, kaza v.b. ihtimallere yer ver

mediğini gösterir. Bu konuda Frazer ; 11 •••• Olayların tevalisi tam ma

nasıyla muntazam ve muayyen olarak kabul edilmiş değişmez kanunlarla 

tayin ediliyor olarak görülmüştür. Ve bu tevali ameliyesi kati olarak 
.ı 

önceden kestirilebilir. ve hesap edilebilir. Kapris, şans ve kaza un-

• · surları tabiatın seyri içerisinden çıkarılmış, kovulmuş tur." (l) 

Bu ilkeye göre, İlkel insan olayların gelişiminde başka bir ih

timale yer vermemektedir. Sonuç hep aynı olacaktır, değişmiyecektir. 

örn.Gök gürledikten sonra yağmur yağmasını beklemekte bunun dışında • 
başka bir sonuç düşünmemektedir. 

Diğer yandan, Frazer, İlkelin dünyayı algılamasında 2. ilkenin 

Eşya, cisimlerin uzaktan birbirlerini semp~ti ile etkilemeleri oldu-
' 

ğunu belirtiyor. Bu ilke ile bir cisim, parçalansa, bölünse dahi, yi-

nede her bir parçası, bütün ile daima sempatik ilişki içinde olacaktır. 

Ve parça üzerine gelebilecek eylemler bütünüde etkileyecektir. öyle-

ce cismin kendisi ile bir parçası daima bitişiklik ilkesi içinde kalmak

tadır. 

Frazer'in ortaya koyduğu bu ili ilke, ilkel insanın doğayı kav

ramasında kendinegöre rasyonel düşüncesinin olduğunu göstermektedir. 

Çünki bu iki ilke içinde doğadan ayrılmış bir yan ya da olay yoktur. 

Malinowski; Mal enez.ye' da Trobriand yerlileri üzerine yaptığı in

celemelerde, ilkelin rasyonel bilgisini, doğa ile _ girdiği ilişki sonun

da elde ettiğini saptıyor. 
11 Çalıları temizleyeceği, yakaca~ı, ot alacağı, asma nevinden 

olan bitkilerin hizmetini yapacağı zamanı uygun bir şekilde tespit 

etmek zorunda olduğu için, bütün bu işlerde hava, mevsim, bitki ve 

toprak hakkında sarih bir bilgi ile hareket eder. Bu bilgisinin doğru 

ve güvenilir olduğuna kanidir." <2 ) 

Bununla birlikte ilkel insan, btitün işlemlerini bilgisi ile yü

rütmesine raemen, baz.ı hesap edilmeyen durumlarında olabileeeğini bi-

(1) Sosyoloji Dergisi- Sayı:9. 

(2) A.g.e. 
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II. R Ö L U M 

RASYON-ı.:t İLİSKİLERDEN BUYU MİSTİSİZMİN YÖNELE 

İlkel insan, Doğa ile girdiği çeşitli ilişkilerde elde et

tiği rasyonel bilgiler, onun hayatta kalmasını s ğlayacak derecede 

yeterli olurken, öte yandan doğa, ilkel için halen bir sır niteli-, 

ğinde idi. Doğanın sırrının çözülmesi, milyonlarca yıl gerektirir-

ken, ilk.el için bu durumun çözümü mistisizme kaymakl.a mümkün olabi

liyordu. 

İ]kelde büyü konusunu ele al.ırken, büyünün karakterini belir

leyenin mistiklik olduğunu belirtmemi~ gerekir. Ancak büyünün işlem

ıeri ve gerçekleştirmek istedikleri rasyonel olana dönüktür. Rasyonel 

Rasyonel gözlemler, denemeler sonucu ortay.a çıkmıştır. Bütün rasvonel 
' . 

işlemlerin yapılabilirliği doğada değil, özel güçlerde aranmıştır. 

Büyü'yede mistik karakteri veren nokta burasıdır. 

Bu bölümde mistikliğin nasıl bir inanç olduğuna bakmadan 

sadece ne biçimde, hangi şartlar altında belirlenmiştir ona bakalım. 

Fraz.er; İlkelin doğayı kavrayışındaki ilkeleri belirlerken, 

mistisizme kayışınıda göstermektedir. Puna göre , ilkel insan, doğada, 

olayların hiç kimsenin müdahalesi söz. konusu olmadan de~işmez biçim-

de birbirlerini izledikleri ilkesini ortaya koymaktadır. Bu ilke, ilkel 

insan•ın olayların gelişiminde hep aynı neden ve sonuçların meydana 

geıeceği düşüncesinden doğmuştur. Bir başka ihtimale yer verilmemesi 

ilkel insanı bel1i bir yanılgıya götürmüş ve nedenleri taklit etmek 

suretiyle istenilen sonugları meydana getireôileceğine inanmıştır. 

Ayrıca, doğa'da olayların birbirini izleyen görüntülerini takip etti

ğinden gerçek neden ve sonuçlarıda görememektedir. Bu nedenle, benzer 

ile esas olayı birbirinden ayırt edemez. Ve do~a olaylarını taklide 

çalışır. 

İlkel insanın doğayı kavramasındaki ikinci ilke eşya, cisim

ıer, uzaktan bırbirlerini sempati ile etkil*rler ilkesidir. uradaki 

bütUn ile bütüne ait parçanın uzakta olsalarda birbirlerini etkileye-

cekler düşüncesi ilkelin, bütüne ait bir parça üzerinde istediği iş-
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lemi yapmak suretiyle bütuntide etkileyeceği düşüncesini doğurmuştur . 

İlkel insanın buradaki yanılgılara düşmesi, onun dotayı egemenli~i, 

altına almak eğiliminde olduğunu gösterir. Bu ilke, büyünün temelinde 

yatmaktadır. Aynı zamanda ilkel insanın doğal olayların gelişimini 

takip etmediğinin ve doğa ~arşısındake aczi, kendine göre doğal olay-, 
!arın gelişimini çizmesi ve bir gerçek dışılığa girmesi onun, büyüde-

ki mistik olayı nasıl benimsediğini gösterir . 

Bu durum Malinowski 1 de nasıl oluşuyor; Malenezya 1 da Trobriand 

yerlileri üzerinde yaptığı incelemesinde, yerlilerin rasyonel ilişki

lerinde her zaman için, hesap edilemeyen tesirlere yer verdiklerini 

görmüştür. Gündelik yaşamlarında belli.bir bilgi ile hareket eden yer

liler, hayati tehlike arz:eden ve bilgilerip.in az olduğu durumlarda ir-
' rasyonel olan ~tiyüya başvurmuş]ardır. Bu nedenle miştik düşüncenin tea 

mel teşkil ettiği büyünün, Malinowski 'ye göre işlevi sosyolojiktir. 

Rasyonel olana hezmit etm.ektedir.~1 ••• :..ilkel din, mitos ve sihrinin 

fonksiyonu, Durkheim'de olduğu gibi sosyolojiktir. Sosyolojik olan 
' 

ise, sosyal tesanüd ve kozmik harmoni hissini arttırın~ için duyulan 

he~ecan ihtiyaçlarının rasyonelleştirilmesine hizmet eder. Bu takdir

de prelojik olarak görülen kutsal saha verileri açıkea irrasyonel olan 

düşünce ve pratik, rasyonel sosyal fonksiyonlara hizmet etmiş olur. 

Ve lojik, prelojik tefriki_de ortadan kalkmak temayülünU gösterir. 11 ( 3) 

Mistik olanın, rasyonel olana hizmet etmesi, aynı zamanda, 

ilkelin bu işlevi yerine getirecek bilgi ve beceriden yoksun olması 

dolayısıyla ortada kalan boşluğu doldurmak için belli bir tepki gös

termesidir. Bu tepkide mistik olana kaydığı, büyüye başvurduğunu göz

lemiş tir. 

Freud'un açıklamalarında ise daha değişik bir durumla karşı

laşıyoruz. üyti 1 ntin çıkış noktasını psikolojiye dayanarak açıklamak

tadır. Mistik bir oluşum olan büyü kendiai ne gibi bir gereklilikle 

belli etmektedir. 

(3) Sosyoloji Dergisi-Sayı: 9- İptidailarde kutsal ve kutsal dışı 

sahalar ayrılığı-Turhan Yörükan. 
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Bergson 'a göre ise ; Bu r ana inancının gerisinde duran neden 

Psikolojiktir. Şöyleki, insan]ıpın belli bir döneminde dopayı egemen

ııği altına alamayan zeka'nın duygusal isteklerinide gerçekleştireme

yince, bir içgüdüsel tepki ortaya koymasıdır. Bergson ; z.ekanın duygu

sallığı ile şunu kasdediyor; 7ıeka 1 nın ; toplumda içgüdüyü ürküten 

yıkıeı gücü bulunduğunu ve ~eka 1 nın ölümden kaçınılamıyacağı düşüncesi 

olduğunu belirtiyor. Bergson büyü konusunu, statik din içinde ele al

mıştır. Ve Statik dinx ile büyü, zekanın cesaret kırıcı tasarımlarına 

karşı birer güvenlik önlemi, ve koruyucu tepkilerdir. Kaygıya , korku

ya, huzursuzl.uğa karşı alınan bir takım güvenlik önlemleridir. urada 

büyüntinde avutucu bir nolü vardır. 

Sonuç olarak Frazer'in ilkelde doğayı kavrayışının sonucu bir 

yanılgı•nın doğması Malinowski'de , doea ile ilişkisi sonucu belirli 

bir işlev görmesi sonucu doğmakta ve Freud 1 da ve diğer yazarlarda il

kel ınsan'ın isteklerinin itmesi sonucu psikolojik oıarak mistik yaşan

tının oluştuvu görülüyor . 

Yazarların her birinin ayrı noktalara temas ettikleri görülmek

le birlikte, yine iki ayrım yapılabileceği belli oluyor. ~razer ve 

Ma]jnowski 'nin belirledikleri ilkel insanın doğayla olan ilişkisi, 

Freud ve diğerlerinde, insan istekıeri Psikolojik durumun mistik ya

şantıyı belirlediği gözlemlenebiliyor. 

x) Statik Din: ergson•a göre, içgüdüye dayanan kapalı toplumların 

dinidir. Bir de dinamik din vardır, bu da Mistik sez.giye dayanan açık 

toplumlarda görülür. Bu ikisi içinde Büyü, Statik din ile beraber ele 

alınır. Bu iki din arasında hi~bir anlamda geçit yoktur. 

Sosyoloji Tarihi- . sazı Kösemihal. 
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BUYt!DB MİSTİSİZMİN ANLAMI 

Bu tür bir mistik inanç 1 ta, üstün güç düşüncesi nasıl şekil

Leniyor, özellikleri nelerdir ve ilkel denilen insanla nasıl biri

lişki içindedir? 

Frazer, ilkel insanın, doğayı algılamasında, esas olaylar 
t 

ile benzer olayları birbirinden ayırtedememesi ve belli bir yanıl-

gıya düşmesi, doğal o1ayları taklide yöneldiğini ya da bazı eş alar 

üzerinde işlemler yaptığını belirtmektedir. Bu durum ilkelin mistik 

inancını da artaya koyuyor. Bu inanç, doğa çerçevesinde gerçekleşmek

te yönetilmek ya da yönlendirilmek istenilen doğal olaylar olmaktadır. 

Bu durum Malinowski' de nasıl oluşuyor 

Malinowski, Büyü düşüncesinin meydana gelişinin bir sosyal 

işlev sonucu olduğunu söylemektedir. Büyililün bir sosyal fonksiyonu 
J 

yerine getirirken gücünü ortaya koyduğunu söylemekte, büyü gücünün 

dışında varolan çeşitli güç 1lerin örn .Mana 1 nın büyü .ile bir ilgisi 

olmadığını belirtmektedir. 

Büyü mistik düşüncesinde esas olan, büyüsel gücün bir sosyal 

fonksiyonu yer·ine getireceğine dair inançtır. O halde büyüsel güç 

nedir sorusu sorulabilir. Buna büyünün erdemi diye'ttiliriz. " Büyünün 

gsDgıelt erdemi, Malenezya•da olduğu gibi, büyüsel söz ve töreninde 

tespit edilmiştir. Herhaneibir şey içinde taşınamaz. Sadece tamamen 

sınırlanmış metodu ile taşınabilir. Hiçbirzaman bütün yollarda iş 

görmez, sadece geleneğin çizdiği yollarda iş görür. Fiziksel güç ha

linde görünmiyeceği gibi, insanın gücü ve tamlıkları üstündeki etki

si son derece sınırlı ve belirlidirrı ( 5). 

Malinowski, büyüsel gücün bir sosyal fonksiyonu karşılamada 

yardımcı olduğunu söylerken, bu fonksiyonlar-ı söşye belirlemektedir_; 

" İlk insan herşeyden önce pratik amaçlar i~in, doğanın gidişini yö

netmeye çaiıiır. Bunu da dinsel törenlerle ve büyüyle doğrudan doğ

ruya yapar. Rüz:garı , havayı_, hayvanları ve ekinleri isteğine boyun 

eğdirmeye çalışır. Çok sonra ancak büyü gücünün sınırlılığını görün

ce korku ya da ümit içinde yalvararak ya da meydan okuyarak daha yük

sek varlıklara başvurur. Yani cinlere, ataların ruhlarına ya da tan

rılara" ( 6) 

(5) n.Malino ski, Din , Bilim ve Büyü, s.53 

(6) il il " ' 6. 3 
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O halde alinowski'de, ilkel insan, büyü mistikliği , büyü

nün kendi içindeki gücünde, erdeminde saklı oıduğunu bilmektedir. e 

bu güc 'ün doğrudan doğal olaylarla ilişkili olduğunda gözıemleıtinden 

anlaşıımaktadır. 

Freud •un bu konuda görüşleri şöyle gelişivor ; öncelikle 

büyü il.e sihri birb.ir=i;nden iiyırmıktadır. Büyü ; Belli şartlar al

tında insanlara nasıl muamele ediliyorsa, ruhlarada öyle muamele et

mek suretiyle onları hoşnut etmek, uzlaştırmak, iltimaalarını kazan

~ak, gö~lerini yıldırmak, güçJerini ellerinden almak, kendi irademiz 

al tına sokmak suretiyle üzer{erine etki yapmak sanatıdır"(?) Sihrin 

ise ruhlarla ilgili oımadığını ve bilinen psikolojik usullerin kulla

nılmadığını, özel araçlar kullanıldığını belirtir. Sihir çok çeşitli 

maksatlara yarar. Doğa olaylarını insanın iradesine bağlar. İnsanı 

düşman]Lardan ve tehlikelerden korur. İnsanlara düşmanlarını zarar

landırma gücü verir. 

Büyüde doğrudan doğruya ruhları denetleme, yıldırma, etkile

me gibi doğrudan bir ilişki söz konusu iken, sihirde doğa olavların~ 

kontrolü ve daha ziyade insana yönelik eylemler)e ilgilidir. Daha 

açık bir ifadeyle, tiyü, doğaüstü güçlere karşılık düşerken, sihir 

doğal güçlere karşılık düşmektedir. 

Freud, sihiri animist devrenin bir tekniği olduğunu söylemek

tedir; 11 ••••• çünki, cinlere karşı gösteril en muamele c;eşi tıeri ara

sında sihir nevinden olanlarda görülmüştür. Ayrıca sihirin tabiatın 

canlılaştırıldığı yerlerde kul!.lanıldığıda görülmüştür." (B) 

Bu dönem herhalde Animatizm devresi olmalıdır. Şöyle söylemek

tedir; 11 Animizm' in tekniği olan sihir~ açık ve yanılmaz bir şekilde 

psişik hayatın kanunlarını, eşyanın realitesi ü~erine zorlamak e-ili

mini gösterir. Bu hal ruhların henüz daha bir rol oynamadıkları ve x 
henti4 sihir işinin abjeleri olarak alınabilecekleri şartlar altında 

oluyor. şu halde, sihrin kabul ettiği esasların kaynağı Animizm'in 

(7) Freud, Totem ve Tabu, s.110. 

(8) A.g.e. , s.110 
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Mana•da genel bir kutsallık olduğunu belirten Durkheım, gö

rüşlerini şöyle ifade ediyor: 

Büyü ve dinin kökeninde kutsal Mana inancı yatar~ Kutsal 

Mana 'nın diğer özellikleri ise ; Sınırsız ananıtım bir güç olması ve 

fizik kuvvetler gibi , kişisel bir özellik taşımamasıdır. Gurwitch; 

Mana 1 nın doğaüstü içkin nitelikli bir güç olduğunu, bu içkinliğin, 

Mana 1 nın etkiledi ui varlıklara göre , içkin olduğunu, yani içkinlik 

vasfını, karşısındaki varlıkla olan ilişkisinden aldığını belirtiyor. 

Bu ilişkiler, dostluk, onun buyruğu altına girme onunla beraberken 

~oğalma, azalma v.b. ilişkilerdir. 

Mana•nın içeriğinde, içkin nitelikli, kutsal olmayan, ~oğaüs

tü güç olmasının yanısıra biçimlenmesi nasıldır? 

Codrington ; 11 Mana belirli bir ş€ly' de veya madde' de değil, 

herşey' de bulunabilir", ona göre ; 11 dış dünyayla ilgili şeylerde bu

lunan, r- ana büyü karakterini taşır 11 (ll) 

Bu durum Bergson 'da şöyle cereyan ediyor ; '' Canlı, cansız var

lıkl.arın yüklü olduk1!.art veya yüklenmeğe yetenekli oldukl.arı n Mana " 

dene II insan seyyalesi II sadece büyü•ye aittir."(lZ) 

Lehmann•da, büyü•ye ilişkin mana, hayvan, bitki ve cansız var

lıkların manasıdır. Bu ise insan bilincinden bağımsız, tilin dolaya 

yayılmış, doğaüstü nitelikte güçler, hemen herşeyde bulunab~lir. Kaya, 

bitki, hayvan v. s. Ancak bu varlıklarda bulunması, bu varlıkların ni

teliklerinden değil, tamamen doğaya yayılmış, doğaüstü niteliklerin, 

bu varlıklarda ortaya çıkmasıdır. 

dan dimamizm inancının Polinezya ve Mal enez.ya I da görülen öz.el bir bi
çimidir. Bu inanç, biraz daha değişik olarak çeşitli yerl~rde, çeşit-

li adlar altında görülmektedir. (Orenda, Manitu, 1 okanda, Megbe, Elima) 

Etnoloji Sözlüğü -Sedat Veyis öraek, D. '11 .C'. Fak. Yay. s.161. 

(10 )' Sosyoloji Tarihi-N . Şazi Kösemihal ,. Remzi Kitabevi, s.291. 

(11) A.g.e., s.292. 

(12) A.g.e., 



24 

Mana 'nın, değişik varlıklara yayılması fikri, Gurwitch 'de, 

Mana'nın yaratılabilir1iği biçiminde tezahür etmiştir. Ve.Mana'nın 

yaratılabilid olması aynı zamanda da çeşitli manaların birbirleri ile 

değiş tokuş yapma imkanınıda sağlar, demektedir. 

Gurwitch; " tana doğaüstü bir p;tiçtür , ancak biçimlenişi iti

bariyle kişilik veyi kişilik dışı olabilir. Mana bu biçimlerde, iliş

kiye girdiği varlığın türüne göre bireysel veya kollektif nitelik alır. 

Burada kollektif nitelikli olan, ~Umreye ait olandır. Ancak kişilik 

dışı yani tüm zümreden bağımsız, var olan bir güç durumunda değildir. 

örn• Yaş grupları erkekler kltibü v.b. örgütlenmelerde görülür, diyor. 

Demek oluyorki, ana denilen güç, doğa iç~nde varlıklara gir-
ı 

mekte, yayılmakta ya da bazı özel işlemlerle yaratılabilmektedir. Bel-

ıı bir kişiliği olınayan, kişiliksiz, Anoni~ bir güç niteliğindedir. 

Buraya kadar, Mana'nın öz.elliklerini belirlediRten sonra, büyü

sel işlemler ile bu güç arasında nasıl bir ilişki vardır ona bakalım; 

Codrington'a göre ; "Her çeşit büyü'ye egemen olan .Mana•dır. 

İnsanlar, doğa kuvvetlerini ancak mana ile yönetebilirler tyağmur, fır

tına, hastalık, sağlık v.b. hep bu kuvvetten gelir). Kısası, büyü de

nen şey, hep bu mana inancından doğar. 11 (l3) 

Bergson•da ise, Mana'yı ilkellerin doğadan yardım beklemesi 

ile doğada bazı güçlerin oldueuna inanması biçiminde yorumlar . üyü' 

nün yapılabilmesi için, ilkel insanların emrinde olduğunun, insanla

rın etrafında döndüğünün ve doğanın insanın isteklerini amaçıarını 

kavrayan, yerine getiren ve insanların bu güce egemen olabilecekleri 

bir takım güçlerin bulun~ası ile büyü yapılabilir demektedir. Kısaca

sı, Mana eşya•yı büyti'nün işlemlerine uyma a zorlayan güçtür . 

Lehmann 1 da hayvan, bitki ve cansız varlıkların manasının, özel 

büyüsel işlemlerle Mana_ tangataya bağlanabilir. (Kısaca Mana tangata: 

Bireyler ve zümreler arasındaki ilişkilerde etkinlik sağlayan güç, ay

nı zamanda bu güç, hem bireye, hem de zümreye ait olabilir. Bireysel 

mana yeteneği, kollektif mana'da, toplumsal güç anlamındadır.) 

Bu durumda Mana•nın da kontrol altına, istenildiginde ondan 

yararlanılabilece i anlaşılıyor • 

• 
(13) A.ge.e., s.292. 
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Mana gücü 1 nün büyü işlemlerinden ayrılmaz. yanı, onun mistik 

yanını oluşturmasıdın. Ancak bu mistisizm 1 d~ daima doğaya dönük somut 

eylem~er vardır. Yani Mana denilen güc 1 ün, eylemieri daima somut is

temlerden kaynaklanır. Somut istemler bilindiei gibi, ilkel insanın 

doğadan, kendisinin yapması mümkün ölmayan istemlerdir. örn . Yağmur ., 
yağmasını stemek gibi . Burada, insanlara yakın içkin nitelikli mana, 

birtakım işlemler (ki-bunlar büyü 1 dtir-) yapılarak insan iradesinin 

yönlendiriciliği altında istenilen eylemleri gerçekıeştirmesi beklenir. 

Kısacası, Mana gücü ile, büyü işlemleri arasında bu türden bir ilişki 

mevcuttur. Mana gücü ilkelin yaşantısında ortaya çıkardığı mistisizm

dir. Bununla somut istemler do~rultusunda ilişki kurulmak istenmesi, 

büyü işlemlerini doğurmuştur, dt~el:ı~l1rız. 

SO UÇLAR: Buraya kadar, ilkelin rasyonel yaşantısından, ais

tikliğe nasıl yöneldiğini ve mistik olan güç ile nasıl bir ilişki için

de olduğuhu, azarların görüşleri çerçevesinde aktarmaya çalıştık. İz

lenen gelişimde .şu. sonuçları sıralıyabiliriz. 

A)- Fraz.er ve Malinowski 'nin, ilkelin rasyonel yaşantısının 

doya ile girdiği ilişkiler olduğu buna karşılık Freud, Tylor v.d. dik

kate aldıkları rasyonelliğin ilkelin psikolojisi olduğu görülmektedir. 

B)- Buradan yola çıkarak, ilk görüşcüler , ilkelde istikliği 

belirleyenin doğa ile girdili ilişki biçimi derken diğer görüşte olan

liar, bunun ilkelin psikolojik durumundan kaynaklandığını söylemektedir. 

C)- Mistik olan nedir sorusuna da, ilk görüşte olanlar, doğal 

güçler, (Rüzgar, güneş , fırtına v.b.), doğal olaylara önelme olarak 

belirlerken diğer görüştekiler doğaüstü güçler ve bunları yönelme de

ınişl erdir. 

D)- İlkelin bu güçler ile olan ilişkisinde, her iki görüşte 

de denetleme, yönetme biçiminde uygunluk sağlamaktadır. 
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RASYONELLİKT~N MİSTİKLirE YÖNELME 1 DE İLKELİN PSİKOLO,JİSİ : 

İlkelin doğayla olan rasyonel ilişkilerindeki aksaklıklar, 

ilkeıi irrasyonel ya da mistik bir davranış olarak büyü 1ye götürür

ken, aynı zamanda bu aksakl.ıklar, ilkelde psikolojik etkilerde yap

ıı:taktadır. 

Burada meydana gelen duygusa.l değişiklik ne yönde olmaktadır. 

Ve bu duygusal temel mistik olan mana inancına nasıl götürmektedir? 

İlk soruya verilecek cevabın heyecan temeli olduğu söylene

bilir. Ancak bu heyecanın, hangi yönde yani nasıl bir türü ile misti

sizme doğru kaydığı incelenebilir. 

İlkelin dünyasında heyecanı doğuran somut ilişki, ilkelin 

istekleridir. Ancak bu istekler, doğadan elde etmeyi başaramadığı, 

bilgifı-inin ve gücünün yetmedii3'i istemler olmaktad·ır. urada ~ auss ve 

Hubert şöyle söyl_üyor ; 11 Mana istekleri, 'duygusallığı , değerlere o

lan eğilimi temsil eder. Mana, değerleri karşılayar'bir terimdir. Bun

lar, şiddetli istek ve heyecan hallerinin harekete getirdifi güçle 

mıknatıslar gibi bir etki meydana getirirler • 11 (ı 4 ) 
Burada görüımektedirki şiddetli istee,in, heyecan faktörünün 

yanında Yljl da _onu meydana getirmesinde } ana inancı· açısından önemli 

bir ııtolü vardır. 

Bu dur.umu iz-ah eden Freud, ilkel insan ile bir çocuğun zih

niyetinin benzerliğini söyler. Çocukta, istekler, birtakım 11Hal.lucına

tıon II larla tatmin olurken, ilkel adam' da iradi bir eylemle dış dünya

da değişiklikler yapmayı umarak yarattığı " Hallucınatıon"larla tatmin 

olmasıdır. İlkel insanın bu hareketi, isteklere veya onlara da anan 

iradeye ve isteklerin yöneldi~i yöne pek fazla değer verilmesinin 

tabii bir sonucu olduğunu da belirtiyor. 

Freud'da ilkelin isteklerini abartması sonucu, bu isteği tat

min edici bir hayali canlandırmasıdır. Yani gerçekte yapaıııadı~ını, 

normal ilişkiler içinde başaramadığı istemlelerini bir hayal neticesin

de başarmış inancına ulaşmasıdır. Bu anormal durumu oluşturanında te

melinde isteklerin abırtılması/aşırılaştırılmasının y~ttığı görülür. 

(14) Sosyoloji Tarihi , N • .sazi Kösemihal, s.292. 
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Malinowski 'nin belirmesinde' de, ilkelin, isteklerinde ıs

rarlı bir tutum izLediğini ancak bunu gerçekleştirecek bilgiden yok

sun olmanın, onda belli bir tepkiye yol açtığını görüyoruz. 

Yaptığımız alıntıl.ardan da göruıeceği Uzere. ya.urların U

aerı.ıui.andurdukl.arı te■el noktanın istek ve bunun üzerinde ilkelin 

ıararlı ir tutum isleaeaidir. 

İlkelin, dofadan karşılayaaadığı iatenıl.e~ini aoyut bir güç

ten 1at.emeye y&ıelııesi aıraaındaki duyguaal durumunun heyecan hali ol-

.An he canda or unun da bulu 

•• 1M aaı 

,-- or •• h• 
elii'ı dola 

.~ .... da or 
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tepkinin kendisi büyü olmak.tadır. Bu durumun içinde doğaüstü güç, 

bu güce yalvarma, ondan yardım isteme, korkutma v.s. yoktur. 

Sonuç olarak; Büyü 1 de doğaüstü güç düşüncesini kabul eden 

yazarlar, ilkelin psikolojik davranışı açısındanda doğa ile ilişki

sinde, girdili heyecan gerilimi, onu doğal ilişkilerinden koparıp soyut 

doğa üstüne götür,mektedir. Buradan, yaşadığı heyecan gerilimi korku ile 

karışık bir hal almaktadır • 

• 
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F.Rİ 

Büyü , açıklamalarında, en önemli temel ayırım, doğal güçler 

ve doğaüstü güçler ayırımında yatmış oldurundan, büyü törenlerinin 

yorumlanmasındanda bu temel ayırımdan kaynaklanan farklılaşma görülür . 

ncelikle; büyüsel törenden anladıvımız Büyü işlemlerinin ya

Jıılış biçimi" dir. Frazer, büyü işlemlerinin yapılış biçiminin doğayı 

taklide da andığını belirtmekte, ancak bu taklitte, erişilmek istenen 

amacın taklidi olduğunu da vurgulamaktadır. 

" Taklit bü üsünde en çok görülen pratik; yakma, kesme ve 

çal!ama ile ilgili olanlardır. u tipte e ço kallanılan malze ede, 

zararı ya da ölümü istenilen kimsenin resmi ağaçtan, çamurdan, balmu-
mundan b 1 f . . ... d.. "(16) v. ,yapı mış ıguru ur. 

Burada, bü ü inancında, dora güçlerinin oldu-unu kabul eden 

alinowski de Frazer'le birlikte, büyU işlr,mlerinde, doğanın taklidi

ne dayandığını kabul etmekle birlikte taklit edilenip istenilenin sonu

cu yani a aç olmaktan çok, yapanın duygusal durumunun taklit edildi

vini söylü or. "· ••• öylece, başka türlü kara büyülerde, b .. yücünün 

timsali olan bir bebek veya nesne i törenle yaralaması, sakatlaması 

veya yok etmesi töreni, herşeyden önce açıktan açıga bir öfke ve nef

ret ifadesidir. te yandan aşk bü üsünde büyü yapanın gerçekten ve a 

sembolik olarak sevgili i veya onun timsali başka bir şe i tut ası , 

okşaması v.b. gerekiyorsa sağduyusunu ka beden, tutkusunun altında e

zilmiş, kalbinden vurgun bir aşığın davfanışını tak.lid eder. avaş bü

ytisünde öfke, saldırış azabı, savaşma tutkusu heyecanları sık sı ve 

ekseri doğrudan do~ruya ifade edilir. Dehşet bü üsünde karanlık ve 

şeytanın güçlerine karşı önelen vücuddun ruh kovmada büyüctinün san i 

kendisi korkuya u-ramış gibi ya da hiç olmazsa onunla şiddetle savaşı-

ormuş gibi hareket eder. u törende ekseri, çığrışmalar, silaha dav

ranıp meydan okumalar anan meşal'.eler yer alır. 11 (l7 ) alino ski; "Bu

nunla birlikte hakim bir unsurun bir heyecan ifade ettivi bu törenler

den başka törenin amacını taklid ettiği başka törenlerde vardır. 

(16) 100 soruda, lkellerde, din, büvü, sanat, 

s.142. 
(17) BUyü, ilim ve Iin- • ~alinowski , s.48 

rnek, 
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alenezyalıların kara büyüsünde büyüye son veren özel bir tören 

vardır. Büyücü sesini kısar, ölen birinin çıkaracağı bir hırıltı 

çıkarır ve ölü gibi kaskatı yere düşür."(lB) 
Frazer ve l alino·vski 'nin belirledikleri aynı olayın ( Takl.i t ı in) 

değişik biçimlenişlerde olduklarıdır. iri amacın kendisini taklid 

ederken diğerinde yapanın duyg~sal durumunun taklid edildiğini belirt

mektedir. İşte bu yapılan taklit işlemleri büyüsel törenleri oluştur

maktadır. Ancak bu işlemlerin yanında büyüsel tören içinde do al güç

leri egemenlik altına almak için buyuruculuk rituelleri vardır. 

Frazer ; " Din adamlarınl.n aynı zamanda büyücü olmaları ve 

din törenlerinde hem bir buvruk•un, hem de bir yalvarmanın bulunması, 

büyünün dinden önce gel:di'ini kanıtlar. 11 < 19 ) " üvücü buyurur, din 

adamı ise yal varır" diyerek bu durumu açıklıkla ortaya koyu or. 
1 

Diğer yandan, btiyü•de doğaüstü güçler olduğunu kabul eden 

düşünürler, büyü törenlerinin bu güce önelme, bu gücü ege en+ik altı

na alma, ona buyurma ve onu yaratmaya yönelik hususu çerçevesinde 

şekillendiğini ve işlemlerin bu durum gözönüne alınarak ya ıldı~ını 

belirtiyorlar. 

uyuruculuk niteliğinde olan bti ü törenlerini~ bir baş~a ö

zelliği de, örgütlü olmamalarıdır. auss ve Hubert, "· ••• .ouna göre 

büyü örgütlü biçimde yapılmaz, izli, özel ve gizemli bir biçimde 

yapılır ve giderek yasak törenlere kadar varır. ı, <2o) 

öte yandan ruvitch 1 de bu hususta bazı noktalar yakalamıştır: 

11 Levy .ı,ruhl •un ilkel anla ış karakteristiği olarak gördüğü " istik 

kalıtım" ana•nın temelli niteliklerinden biridir. 11 < 2ı) 
Demek oluyorki, ana•nın do~austü bir güç olmasından ötürü, 

büyü törenlerine katılım mistik aitelik taşımıktadır. ir başka iddia

da, bUyü törenlerinin bireysel nitelik taşıdığıdır. u konuda Durkheim 

(18) A.g.e., s . .50. 
(19) osyoloji Tarihi- . Şazi Kösemihal, s.288. 

(20) A.g.e., s.292. 

(21) A •• e., s. 
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" Din V BU , içerik b kı ındun k.olle tif ol aların ın , u gu-
l al rın a. birbirind n farklılı l ar göst rirl r . Din'de ce te 

yöneli 

o tur . 
y 

b r 

"d 

n 

ör 

uy ul l r karş ın , u U' d bire l V ın ır . C a t 

V kişi el irişkenli C açıktır v bU ucu to lu d n a rıl -
,, (22) 

• 
1 işl min bir bü UcU tar ap a ı 

an nit li ini kaz n Qı , b u tör nlerin 

nit 111 V rm kle birlikte bU ·a 1 işl in, bü zi-
toplu un f rtlorin çı olma ı bu onud bir ısıtl a 

1 n ni le b U içl mı rind k.o 1 ktif nit 1k V rdır . 1r 

d , bU de içkin nitelikli do 

zarların , bu duru du b' •d t bu , 

ı rdır . u o ve Hub rt ; 11 ••• • u·u 
v uç ılıri,r . un ör 

izli öz l ve giz 11 bir b1ç1 d 
ır • '(23) 

çl rin oldu unu 

izlili d ne 1 1 d 

ör nl ri , icd ı-

u, 1ôr Utlll biçi d 

tıılır id r k 

ur 

yor ; 11 Ut 

1 g r k n 

1 tör nl rd ki , b 

1r no ta ı d lino 1 B lU-

1 rd n dir? Utün b ü 

ti 1 r nin ort ı , bU ucunun rd inin , bU ıl n n n 

izl 

1 

bir 

ıl 

t 

için, B l 

ır , 1zl111 

l 

ti çlar 

r 

(~2 • • • 
(2) • • . ' 

bU Us l özlerd 1 çtür . unlar nUn 

bU U U bilir . V od 

bil 1 1 d k , ü ü 1 ozl ri 

tor ni bü ti l sözlorin tr fınd topl 

11 d 
ıdır . ,(24) 

o· i'nin belir di b vü•d izli ın öz rol ı 

t air . v nl:'n Ur 1111 inin bil 1 

or Ull rinin ıll rd i için , bun i r 

nit V ril r k, ÖZ ı bit ht 1 ıll rd dur-
ç ı k içindir . ünki h r z iç h 1 ih-

dır . e hi ir z 

i • • 1r r) unutul 
1 ror UlUnUn (bun n 

un d 1 i zli-ı g r kir . 

.29 . 
. 2 ~ 

( 4) U •U, 11 in , ino ki, • .5 
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lik, yasak (Tabu değil) konulmuştur. Bir başka nokta da bu formül

leri akılda tutarak ve uygulayarak özel kişiLerin olmasıdır ki bun

lar bilyücülerdir. Buruda büyücünün fonksiyonu, bu bilgiyi saklamak 

ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Ancak ayrıcalıklı bir konumu 1ok
tur. u tip işlemleri büyücünün tekelinde olmadığından, büyü ile 

herkes uğraşabildiğinden ayrıcalık sağlayamaz. Ancak bü ü konusun

da daha geniş bilgiye sahiptir. 

Sonuç olarak A)- üyü törenleri üyucüye a rıcalık sağ-

layıcı anlamda örgütlenmi değil, ancak mistik aıılarnda katılmayı 

sağlayıcı niteliklidirler. 

B)- Bireyin tek başına büyü işlemini gerçekleştir esi açı

sındar bireysel, ancak bu işlemleri her ~ireyin yapabilmesi açısın

dan da kolıektiftirler, ya da toplumsallaşmışlardır. 
. 1 

Cj- Büyü törenlerinde gizli yan büyünün diğer kuşaklara akta-

rılması için işlemlerinin gi~li olmasıdır. 

D)- Büyü törenleri, bir yanda do~al güçlerin taklidine da a

nıp biçimlenirken, diğer yandan dotaüstü güçlerin oldu - u kabul edi

len tezde doğa güçlerine buyurma biçiminde şekillenmişlerdir. 
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Büyü'de önemli hususlardan biride; işlemleri yapmada kul

lanılan araçıardır . Bu araçlardır nelerdir? Neye göre belirlen ek

tedirler ve nasıl kullanılmaktadırlar? 

Bilindiği gibi, ilkelde büyü inancında,iki tez ileri sü

rülmekteydi. lki ; doğasal güçlerin varlı ına olan inanç ve bu 

güçleri taklide yönelme ve istemleri bu tice yön.el tmek şeklinde 

idi . Di eri de UyU 1 de ana denilen doğa üstü ğüçlerin oldu u ka

bul edilen tezdir. 

İlk tezi aaTunanların J.Frazer, aı1nowaki diter1n1 1•• 
eud, Tylor v.d. olduğunu daha Hnceden belirl•iştik. 

İlk tes'in ■antılında er alan ilkelerde, dowadaki ben 

1k illtesinden yola çıkarak istenilen aııac; için doğanın taklit edil-. 
eai ve bitişikl.ik ilkesinden hareketle de istenilen amaca teau 

' 'bU,.UaU ile yarılııak 1atenııeaidir. 
BU U'deki u il.keler, aynı samanda, bU Uael araçları da 

elirl•ektedirler Taklid b u.u, i teni!.en durumun taklidine da.

an ı&ından gergekte oıan durwıa u gun araç gereçler kullanıla

ı tahıain edile 111r. örn İlkelin ekinleri aulaaak c;in, y~ur 

dırmalt iat... de gök gUrUl.tUaUııUıı ini taklid edeceği aç -
tır ya da bir a btl Uııde aT anacak ayTanın reaııinin c;iailerek 

Userinin altla iŞare • eai onun öldUrUl.ııek 1 tendiğin1 gö te 

k.1 adak1 ruiıı, aT hay anının takı.idi olaalttadır. 

Bu onuda rra:ı.er , " aklit, a da Analoji U UaUııUıı su-
landı elli lı anıardan biri de aTcılılttır. ATlanac h•-r-

nın --~ a da nrulauş bic;iade re•ini yaparak onu 

inancı c;ok aygın ır A cı t.opluıılarda ~• Ye ağaralardaki r :fa 

erin p ço a aalWtJ.eriıı:1 onu edinir e bflyU aaacı ile ap -

aı,ı dır "(2.5) 

!UyU•de reaiıl 5geain1D kul an,l■•a1uın yanı ra, do adaki 

rin de taklid ed.iıdi 1 gtsrUlaekte di al1Jıowak1 , "İ el 

ııUn, t1D.1.eri tor eri in elen 1 inde, bU Ua ı e inlile ol 

(25) 100 aoruda t 
ıı.3. 

e elin, 
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inançla ilgili 3 tür unsur çıkar. lkin; fonetik şe lerdir. Rüzga

rın ıslık çalışı, gök gürlemesi, denizin ueuldanması, türlü hayvan

ların çıkardığı sesler gibi , doğal oirtakım seslerin taklidi, bu ü

rül.tüler, bazı ola ları .. sembolüdür. Ve bunların büyüyle eydana 

gelebileceğine inanılmak.tadır. ,/26 ) 

İlkelin yaşantısında seslerin qnemli olduğu bir evrede, büyü

de de seslerin taklid edilmesi olağandır. Ancak il elin ayninin ge

lişimi, ve seslerin sözlere, kelimelere dönüşümü büyüsel işlemlerde 

de sözlerin taklidine başlanmıştır. 

alinowski ; " .••• üyUsel sözlerde göze çarpan 2. unsur, is

tenen amacı çağırmak, adını söyli ecek ve ona buyuracak kel elerin 

kullanılmasıdır. öylece bü ücU, uğratacağı hastalığı bütün belirti

lerini söyler, ya da öldürücü tormül ile k~rbanının sonunu çizer, i

yileştirme büyüsünde, sihirbaz tam bir sağlık ve vüo~d kuvveti gös

teren kelime resimleri verir. İktisadi büvüde bitkilerin bü üm si, 

hayvanların yaklaş ası, balıkların sürülerle gelişi anlatılır. 11 ( 27 ) 

BU üsel işlemlerde resim, ses ve kelimelerin kullanılmasının 

yapısıra çeşitli malzemelerden (Ağaç, balmum.u, çamur v.b.) apıl ış 

figürlerde kullanılır. (Daha çok kara büyuıJrde) 
Frazer; " Taklid liyüsönde ençok görülen pratik, yakma, kesme 

ve parçalamayla ilgili olanlardır. u tipte en çok kullanılan malze

mede zararı ya da ölümü istenilen kimsenin resmi, awaçtan, çamurdan, 
) l fi .... d.. (28) D ğ balmumundan v. b. yapı mıŞ' guru ur." i er yand bel!Lrli hare-

ketlerde büyün ün aracı olabilirler. aıinowski ; " ••• öte andan aşk 

büyfisün e, büyil yapanın gerçekten veya sembolik olarak sevgili 1 ve

ya onun timsali olan başka bir şeyi tutması, okşaması v.b. ereki or

sa sağduyusunu ka beden, tutkunun altında ezilmiş, kalbinden vurgun 

bir aşığın davranışını taklid eder. Dehşet büyüsünde, karanlık ve 

şeytanın gUçlerine karşı önelen vücutdan ruh kovma da büyücünün san

ki kendisi korkuya uğramış gibi ya da hiç olmazsa onunla şiddetle 

(26) Bü ü, ilim ve 

( 27) A. • e. , s. 51 
(27) ı o oruda lkellerde ••••• ,c.v. örnek, s.142. 
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savaşıvormuş gibi hareket eder. 11 ( 29 ) 

ir başka biçim de insanların arasında önemli sa ılan iliş

kinin büyü aracı ol rak kullanılmasıdır. reud; "Toprağın verimli

liği için yapılan sihir 1 de, topra~ın üstünde insanlar arasında cin

si .münasebetlerde bulunmayı <Taponya'da yaşayan Aınolarda tespit et

miştir. 

Taklit büyüsünde, bir insanın yapabileceği duyumsal faaliyet

lerin tlimünün büyüsel işlemlerde kullanılabileceği görülmektedir. u 

durum 'l'e as büyüsünde nasıl olmaktadır ? öncelikle te as ilkesi, 

doğada benzerlik değil, bitişiklik ilkesinden hareket etmektedir ve 

doğadaki nesnelerin arasında doğrudan, duygusal olmayan bir ilişki, 

bir sempatik ballantı olduğuna inanmaktadır. Buna göre bir nesnenin 

parçası daima bUtUn ile sempatik ilişki içindedir. Bu durumda temu 

bUyUat.lnde, bUtUnden aıınacak herhangibir parc;anın Uaerinde yapılacak 

işleml.erin Utt.ınUde etkileyeceği dUşUnUlebilir. Temas bUyUat.lnde arac; 

olan şey duyuııaal faaliyetler değil, sadece UyU yapılmak istenen 

ne enin bir parça ıdır. Yani toplanan aalz.e eler söz konusudur. Bun

lar insandan alınan saç' tan, tırnağa, kumaş parçasından, dU~e e ka

dar ola ilen bintrir çeşit aal dir. Ya da hayvandan alınan herhan

gi bir parça da o hayvan User inde bUyU yapmaya yeterlidir. ur ada ij.. 

nemli olan bu araçların bir eş a niteıiğinde birer cisim ol.aal.arıdır 

Yine bU:,U•nt.ın aracı cisim nitelilinde olan ııalseae Freud•un orta-

1a koyduğu ir başka bUyU biqi■i olan de e bUyUat.lncie de ardır •. 

" Bir yaranın iyileşip i ileşai eceği, bu araya aebep ol.an aillha 

•llıdır. taranın ge eceli ile silah arasında b'ir 'bağ bulunduğunu 

aan ltöyle ir g&-Uş hic; defişaeden binlerce yıl :,.aşaııı.ş tır ir 

Maleneay kendisini yaralayan ~ı eıine geçirir• :,aranın il ti-

baplanaa nın &ıUne gec;mek için onu ao lt bir yerde dikkat ice 

ar. Fakat· e~ yay clUşmanın e in•e kalırsa :,aranın ateş gibi :,anaa

e iyice iltihaplan aaı için ay bir ateş kenarına konur. n<30) 

(29). BUyU, .Bil:iJl 1nowak1, a,.51 

(30) otem ye alnı- eud,s. 
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!n iliz etnograf ve din tarihçisi, 1854'de Glasgow'da do~

mu~, 194l'de C mbridge'de ölmü tür. 192l'de C mbridge'e sosy 1 
antropoloji profesörü olmuştur. Dalı çok ilkç ~ toplumları ve 
dinleriyle ilgili eseri The Golden Bough (Altın D 1, 12 cilt)'i 
1890-1915 t rihleri arsında k leme almıştır. !lkel topluluklar 
üzerindeki incelemel ri ile sosy 1 kurumların k ynakl rıh kkın-

daki görüş ve v rs yımları ile ünlüdür. ( ilozoflar Ansiklopedisi,· 

Remzi itabevt, 2. cilt, b t 1975. Ansiklopedi Dizisi) 

DURKHEIM (Emile) (1858-1917) 
A. Comte'd n sonraki sosyoloji okulunun kurucusudur. Sosyo

lojiyi psikolojiden yırıp biyolojiyle il isini kesmi~tir . B di
siplini b ~ımsız ve pozitif bir bilim h li e etiren, nur~h i 'ır. 

Fransız E. Durkheim, Ecole Normale'i bitirdi, felsefe ö~ret
meni oldu. Doktora y ptı. 1902'de F . Buisson yerine Sorbonne'd 
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lere töre de~fşen töre bilimini nladı~ını açıkl dı. ~ezi De 1 • 
divis- il social (Toplumsal! bölümü Hakkında) adını 
taşır. Kişilerdeki eli menin topluma iderek daha çok bağlana 
ile sonu landığını, ahlaklılı~ın bir insan grubuna crlan b lılık

la orantılı oldu nu öne sürdü. Durkheim bundan mesleki gruplaşmala 
rı desteklemek gerekti~i smnucunu çıkardı. Dü üncelerini Regles 
de la methode sociologique (Toplumbilimsel j'Ontemin Kuralları: 1894 
adlı eseninde savundu. (Meydan Larousse, c. 3, s. 918) 

RGSON (Henry) (1859-1941) 
Frans~z filozofu. Babası olony lı bir yahudi, annesi ise İr

landa sıllıdır. Dokuz y~ ına kadar Londra'da ya dı. 1868'de Pa
ris'e geldi. 1878'de cole Normale Superieure 'e irdi. outro x 
ve 0116-Laprune'ün derslerini izledi. 188l'de felsefe bölü ünü 
bitirdi. 1889'd Essai sur les donnees ımmediates del conscience 
(Bilincin Dolaysız Verile i üz rine Deneme) dlı eseriyle felsefe 
doktoru oldu. 1897'de yetişti i ok la ör tim örevlisi ol rak 
döndü. College de r nce'd ders veren filozof, 1900-1914 ar sın-
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da Yunanca kürsüsüne , sonra da felsefe kürsüsüne getirildi . 1901 ' 
de Ahlaki Siyasi Bilimler Akademisi ' ne , 1914'de de ransaz Ak de-· 
misi'ne üye seçildi . 1925 ' e kadaf Cenevre'deki "Fikri! birli i 

Uluslarar sı Komisyonu başkanlı~ında bulundu . 1928'de obel ödü
lünü (1927 için) kazandı . Resmi işlenirir yanısır, felsefesini 
ve ahlak ö~retisini derinleştirmeye çalışıyordu . Felç geçirdi f 
için hayatı sessizlik içinde ve dünyadan el-etek çekmiş olarak 
sona erdi. Eserleri: Essai sur les donn'es immediates de la 
conscience (Bilincin Dol ysız Verileri üzerine Deneme) , Matiere 
et emoire (Madde ve Hafıza: 1896), Le Rire (Gülm : 1900), Evo
lution Creatrice (Yaratıcı Evrim: 1907), Duree et simult neite 
(Süre ve Zamandaşlık: 1907), Les deux sources de la morale et de 
la religion (Ahlak ve Dinin !ki Kayna~ı: 1932)'dır. (. eydan L -
rousse, c. 2, ss. 302-303.) 

MALINOWSKI (Bronislaw) 
Polonya sıllı antropolog ve etnograf.(1884-1942). Trobriand 

(Yeni Gine) adalarında dört yıl k ldı. Yerli halkın gelenekleri

ni ve yaş yışlarını inceledi. Aile hayatları, toplumsal ve cinsel 
yaşayışı rı üstüne ilgi çekici araştırın lar yayınladı. Londra'da 
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(1927-42). 1939'dan ölümüne kadar ABD'nin Yale üniversitesi~nda 
antropoloji dersleri verdi. Çalışmaları ile sosyal ve kültürel 
antropolojinin gelişimini sa~ladı. Meseleleri ele alışı ile yeni 
bir analiz metodu (işlevselcilik) getirdi. Başlıca eserleri: Avus
tralya Yerlileri Arasında Aile (1913), Batı Pasifik Argonaut'ları 
(1922), Vahşi Toplumlarda Cinsellik ve Baskı (1927), Mercan Bah
çeleri ve Büyüsü (1935), !man ve Ahlakın Temelleri (1936)'dir. Ölü
münden sonra yayınlanan eserleri Bilimsel Kültür Teorisi (1944), 
Kültür De~işmesi ve Dinamikleri (1945), lfüyü, Bilim ve Din (19J,8)~ 
dir. (Meydan Larousse, c. 8, s. 300.) 

FREUD (Sigmund) 

Avuaturya'da do~du (1856), Londra'da öldü (1939). Yahudi a
sıllı olan Freud, dört ya ından 82 ya ına kadar Viyana'da yaşa
dı. Ö~renci iken bir türlü meslek seçememişti. Kendi devrindeki 
bilim adamlarının ve Darwin'in etkisinde kalmakla birlikte, kül
tür tarihi ve felsefeye de meraklıydı. !lk çalışmalarında kimya-
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de seyahate çıktı. 1856'da Meksika ' ya eitti . u ezisindeki özlem
lerini Anahuac: Or }exico nd the ~.exicans Ancient and odern'ad

lı kit bında yayını dı . Bu kitabında _insan ültürünün evrimi h -
kında görüşlerinin çekirde~ini tekil eder . 

1865 'de Researches into the Early History of ankind and tha 
Development of Civilisation kitabı ile dını duyurdu . En önemli e
seri Primitive Culture (187l)'dır . Bu kitabınd ilkelin y ~amı ile 
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