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KİTAP HAKKINDA

19. yüzyılın siyasi ve toplumsal gelişimi, demokrasi ve sanayi-
leşmenin yükselişiyle birlikte şekillenmiştir. Eskiden güçsüz olan 
köylü ve burjuva nüfus giderek siyasete katılma hakkı talep ederken, 
ilahî olarak meşrulaştırılmış mutlakiyetçi yöneticiler çağı sona er-
mekteydi. 1830-1831 ve 1848-1849 burjuva devrimleri bu hak iddia-
sını tüm Orta Avrupa’da açık bir şekilde ortaya koydu. Aynı zaman-
da, sanayileşme sürecinde, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren önce derneklerde, sonra siyasi partilerde, siyasi olarak da 
örgütlenmeye başlayan yeni bir sınıf ortaya çıktı. 1864’te ilk ulusla-
rarası işçi derneği Londra’da kuruldu, şehirlerin hızlı büyümesi ve 
yeni ortaya çıkan partiler ve basın yayın çevresi, kamuoyunda tar-
tışmaların artmasına ve nüfusun büyük bir bölümünün siyasallaş-
masına yol açtı. Nüfusun çoğunluğu kendilerini siyasi aktörler ola-
rak görmeye başladı. Karizmatik liderler ve hatipler etkilerini tüm 
siyasi arenada kullandılar. Bu eğilim, 1918’de Birinci Dünya Sava-
şı’nın sona ermesinden sonra hızlandı ve bu da monarşilerin nihai 
sonu anlamını taşıyordu. Orta Avrupa’da, birçok ülkede ilk kez hal-
kın egemen olduğu demokratik cumhuriyetler ortaya çıktı. Rus-
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ya’da, 1917’deki Bolşevik İhtilali’nden sonra komünist kitle hareketi, 
iktidar olarak hüküm sürmeye başladı.

Freud’un 1921’de yayımladığı Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi 
adlı çalışması, o dönemde pek keşfedilmemiş bir toplumsal fenomen 
olan siyasi kitlelere atfedilmiştir: 1917 Rus Devrimi’yle ve Birinci 
Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle demokrasilerin birbiri ardına orta-
ya çıkarak yayılması, kitlelerin ciddiye alınması gereken yeni bir si-
yasi güç olduğunu göstermiştir. Freud, her şeyden önce kitlelerin 
popülist ve demagojik duyarlılıklarına odaklanmış ve kitlelerin ne-
den karizmatik liderlerin hipnotik baştan çıkarmalarına bu kadar 
duyarlı olduklarını ve özellikle kitlelerin neden bilinçdışı, mantıksız 
ve şiddet içeren davranışlara bu kadar eğilim gösterdiklerini psika-
naliz aracılığıyla açıklamaya ve psikanalizi toplumsal fenomenlere 
tatbik etmeye çalışmıştır. Kalabalıkların mevcut psikolojik yorum-
larını temel bir psikolojik sisteme dahil etmiştir. Bu çalışmayla 
Friedrich Nietzsche, Karl Marx veya Gustave Le Bon gibi selefleri-
nin kısmen aforizma niteliğindeki gözlemleri ve bulguları doğrula-
nır ve bilimsel olarak açıklanır. Freud’un bu çalışmayı yaptığı 
1920’lerin başında sosyoloji henüz bağımsız bir disiplin olarak ku-
rulmamıştı; dolayısıyla August Comte veya Max Weber’in eserlerini 
okumamıştı. Çalışmasında disiplin çeşitliliği açısından antropoloji, 
siyasal psikoloji ve kültürel kuramın yanı sıra evrimsel ve toplumsal 
perspektifler geniş ölçüde yer tutar. Eserin temel sorularından biri 
demagojinin kökeni ve işleyişi, yani kitlelerin karizmatik liderler ta-
rafından manipülasyona ve radikalleşmeye duyarlılıkları hakkında-
dır. Freud’un, kültürel anlamda karamsar bir değerlendirmeye yö-
nelik eğilimi dikkat çekicidir. Zamanının çoğu aydını gibi, Freud da 
kitle olgusunda olumlu potansiyelden ziyade gericilik, otorite ve 
şiddet eğilimi görür. Freud’un Viyana’daki psikanalitik çevresi de bu 
yeni gelişmelerden uzak kalamaz. Mart 1919’da Paul Federn Viyana 
Psikanaliz Derneği’ne, kitle psikolojisi araçlarını kullanarak işçi ha-
reketini açıklamaya çalıştığı bir konferans verdi. Aynı yıl Zur Psycho-
logie der Revolution: Die vaterlose Gesellschaft [Devrimin Psikolojisi 
Üzerine: Babasız Toplum] adlı kitabında kendi tezlerini ileri sürdü. 
Sigmund Freud, Federn kadar iyimser değildi. Halk kitleleri ve on-
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ların karizmatik liderler tarafından manipüle edilebilirliği hakkın-
daki kanaati çok daha karamsardı ve bu karamsarlığı büyük ölçüde 
Gustave Le Bon’a dayanıyordu. Fransız sosyolog, 1895’te yayımladı-
ğı Kitleler Psikolojisi’yle kitle psikolojisinin temellerini atmıştı. Bu 
yenilikçi çalışma kitlelerin yeni toplumsal modeline bilimsellik kat-
manın ötesinde sosyoloji ve psikolojiyi de birleştirdi. 1912’de eser 
Almancaya çevrildi. Freud, Le Bon’un yanı sıra bir o kadar da ondan 
önemli ölçüde farklılık gösteren William McDougall’ın 1920’deki 
The Group Mind [Grup Zihni] çalışmasından etkilenmişti. 

1930’larda Orta Avrupa’da faşizmin yükselişiyle birlikte siyasi 
kitle hareketlerinin potansiyel tehlikeleri giderek daha belirgin hale 
gelmiş ve Freud’un tezlerinin kehanet niteliğinde olduğu anlaşılmış-
tır. Almanya, İtalya ve İspanya’da faşist partilerin yönetimi ele geçir-
meleri nedeniyle bu konu giderek daha fazla gündeme gelmiş ve bu-
nunla ilgili çalışmalar, çok sayıda ampirik toplum bilimci ve psikolog 
tarafından genişletilerek devam ettirilmiş, bu toplumsal-siyasi hare-
ketlerin edebî ve kuramsal incelenmesinde Kitle Psikolojisi ve Benlik 
Analizi önemli bir rehber olmuştur. Thomas Mann’ın 1930 tarihli 
Mario ile Sihirbaz adlı romanı, genelde kitle psikolojisinin edebî bir 
incelemesi olarak okunmakta ve yorumlanmaktadır. Wilhelm Reich, 
Freud’un yaklaşımını 1933’te Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitabında 
ekonomi, eğitim ve cinsellik kuramları araştırmalarını kapsayacak 
şekilde genişletmiştir. Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich 
Fromm ve Frankfurt Okulu’nun diğer üyeleri 1930’lar ve 1940’lara 
ilişkin sayısız deneysel çalışmalarında, sürekli olarak –eleştirel de 
olsa– Freud’a atıfta bulunmuşlardır. Çağımızda Avrupa’da ve genel 
olarak tüm dünyada popülizmin yeniden canlanması göz önünde bu-
lundurulduğunda, Freud’un toplumsal psikolojiye ve siyasal psikolo-
jiye yaptığı katkının bugün bile güncelliğini koruduğu görülür. 
Tüm Batı felsefesi tarihi, Platon’a düşülmüş dipnottan ibaret ise, 
tüm psikoloji tarihi de Freud’a düşülmüş dipnottan ibarettir.

Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi, son bölümü bir ek derleme olan 
on iki bölümden oluşur. Her bölümde Freud, konunun açıkça tanım-
lanmış bir yönünü çerçeve içine almaya ve onu psikanaliz aracılığıyla 
açıklamaya çalışır. İlk bölümler, bazı çağdaşlarının bilimsel hazırlık 
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çalışmalarını ele alır. Freud, kitle kavramına çağdaş kuramları de-
ğerlendirerek yaklaşır. Ardından çeşitli kitle biçimlerini ve en önem-
li özelliklerini titizlikle inceler. Aynı zamanda psikanalizin en önem-
li fikir ve görüşlerini tanıtır ve bunları, seleflerinin kitlenin henüz 
açıklayamadıkları yönlerini açıklamak için kullanır. Kitle Psikolojisi 
ve Benlik Analizi sadece bilimsel bir okuyucu kitlesi için yazılmamış-
tır; bir o kadar da halka yöneliktir. Freud, tüm üslupsal yeteneklerini 
ortaya koyarak argümanlarını mümkün olduğunca önkoşullardan 
bağımsız olarak tasarlar. Daha önce psikanaliz bilgisi olmayan oku-
yucular bile, kısmen de olsa, açıklamaları anlayarak takip edebilirler. 
Bu nedenle, bu çalışma aynı zamanda psikanalize iyi bir giriş niteliği 
de taşımaktadır.

Saffet Emrem



1

GİRİŞ

İlk bakışta bizler açısından çok önemli görünen bireysel psiko-
loji* ile sosyal psikoloji ya da kitle psikolojisi arasındaki karşıtlık, de-
rinlemesine incelendiğinde belirginliğini önemli ölçüde kaybeder. 
Bireysel psikoloji, kuşkusuz tek bireye yöneliktir ve bireyin dürtüsel 
ihtiyaçlarını** hangi yollardan doyuma ulaştırmaya çalıştığını araş-

* Almancada Individualpsychologie. Bireysel psikolojinin kurucusu Avusturyalı doktor ve 
psikoterapist Alfred Adler’dir. (Ç.N.)

** Almancada Triebregungen ya da Triebimpulse, İngilizcede drive: Bireyin bilinçdışı ilkel 
arzularına, isteklerine, tabu fantezilerine vs. işaret eden kavram. Dürtüyü ruh ile beden 
arasında sınır kavram, bedenden kaynaklanarak ruha ulaşan uyarımların ruhsal temsil-
cisi olarak açıklayan Freud, dürtü kuramını psikoloji biliminin bir tür mitolojisi olarak 
tanımlar. Dürtü uyarımına (Triebreiz) ihtiyaç (Bedürfnis), bunu ortadan kaldırana da do-
yum (Befriedigung) demektedir. Dürtü yazgısı (Triebschicksale) kavramı ise dürtülerin gi-
dişatlarını engellemek, dönüştürmek için devreye giren savunma mekanizmalarını ifade 
eder. Dürtünün bir kaynağı, bir amacı, bir nesnesi ve basınç/tazyik gücü (Drang) vardır. 
Freud dürtü ile içgüdüyü ayırmaktadır. Freud’a göre her dürtü ruhsal aygıt üzerinde 
bir iş yükünü temsil eder, arzu edilen nesne hakkında –ister varsanısal arzuların yerine 
getirilmesi yoluyla, ister fanteziler yoluyla, hatta ister dış dünyanın düzenlenmesi/işlen-
mesi yoluyla olsun– kaçınılmaz olarak fikir, tasavvur ve fantezilerin üretilmesini zorunlu 
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tırır, ancak bunu yaparken bireyin diğer bireylerle olan ilişkilerini, 
yalnızca belirli istisnai koşullar altında nadiren de olsa göz ardı ede-
bilir. “Öteki”, bireyin ruhsal yaşamında oldukça düzenli bir şekilde 
bir rol model, bir nesne*, bir yardımcı/destekçi ve bir rakip olarak 
önemli bir rol oynar, dolayısıyla bireysel psikolojinin kendisi de ta-
mamen bu haklı gerekçelerden ötürü bu genişletilmiş anlamıyla en 
başından itibaren sosyal psikoloji niteliğini de taşımaktadır.

Bireyin ebeveynleri ve kardeşleriyle, sevgi nesnesiyle ve heki-
miyle ilişkisi, dolayısıyla şimdiye kadar esas itibarıyla psikanalitik 
araştırmaların konusu olarak ele alınan tüm bu ilişkiler, sosyal feno-
menler olarak değer görme iddiasıyla ortaya çıkabilirler ve dürtü do-
yumunda benliğin, diğer şahısların etkisinden kaçınarak kendisini 
yoksun bıraktığı veya onlardan vazgeçtiği, bizim narsizm** olarak 
adlandırdığımız*** belirli süreçlerin aksine bir tutum sergilerler. Do-

kılar; arzulanan nesneye nasıl ulaşılacağının denendiği bir düşünce biçimini tahrik eder 
(Arbeitsanforderung iş yükü, içsel gereksinim, işleyiş gerekliliği, iş yapma talebi, içsel mo-
tivasyon gibi anlamlara gelir). Bu rahatsız edilmeler sürekli bir iş yükü anlamına gelir. 
Libidonun ruhsal aygıta direttiği talepler olarak da ifade edilebilir. (Ç.N.) 

* Almancada Objekt: Nesne, obje. Bütün ve kısmi olmak üzere iki türe ayrılır. Psikana-
lizde anlamı, karşımızdaki bir kişi veya saplantı durumlarında (fiksasyon) bir dış nesne 
olarak bedenin bir bölgesi veya onların zihnimizdeki tasarımlarıdır. Örneğin bebek için 
anne memesi, psikoseksüel gelişim evrelerindeki erojen beden bölgeleri veya bu bölge-
leri temsil eden, yani cinsel organların yerine geçen fetişizm nesneleri kısmi nesnelerdir 
(Partialobjekt). Cinsel gelişim tamamlandıktan sonraki evrede sevilen bir sevgi nesnesi 
bütüncül nesne olarak tanımlanır. (Ç.N.)

** Freud “narsisizm” kelimesi yerine “daha az kakafonik” olduğu gerekçesiyle “narsizm”i 
kullanır. (Y.N.)

*** Freud’un Narsizm Üzerine’de Paul Nacke’den alıntıladığı tanıma göre narsizm, “Bir 
kişinin kendi bedenine cinsel bir nesnenin bedenine davranıldığı gibi davranarak, cin-
sel bir haz alması, onu seyretmesi, okşaması, sevmesi ve doyuma ulaşıncaya dek bunu 
sürdürmesidir.” Freud iki tür narsizmden bahseder: Çocuğun kendisini sevgi nesnesi 
ve dünyanın merkezi olarak algıladığı, özne ve nesne ayrımının bulunmadığı varsayılan 
dönemi birincil narsizm olarak; özne ve nesne ayırımından sonra bir nesneye yatırılan 
libidonun benliğe tekrar geri çekilmesini ise ikincil narsizm olarak tanımlar. Yetişkin-
likte, çocukluktaki ilk nesne seçimlerine dayanan ve genelde erkeklere özgü nesne se-
çimine “yaslanma yoluyla nesne seçimi” der (Almancada Anlehnungstypus; İngilizcede 
anaclitic relationship – anaklitik ilişki). Çocuğun ilk cinsel nesneleri; beslenmesi, bakımı 
ve korunmasıyla ilgili olan kişilerdir (anne veya bakıcısı). Ancak o dönemin yargısına 
göre sapkın addedilen ve eşcinseller gibi libido gelişimi bozulduğu öne sürülen kişile-
rin sevgi nesnesi seçiminde annelerini değil, kendilerini rol model aldıklarını belirterek 
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layısıyla, sosyal ve narsistik ruhsal eylemler –Bleuler bunları belki de 
otistik olarak adlandırırdı– arasındaki karşıtlık, kesinlikle bireysel 
psikolojinin alanına girer ve bu karşıtlık, bireysel psikolojiyi sosyal 
psikolojiden ya da diğer bir ifadeyle kitle psikolojisinden ayırabilecek 
ölçüte sahip değildir. 

Ebeveynler ve kardeşlerle, sevgiliyle, arkadaşla ve hekimle bah-
se konu ilişkilerinde birey, daima her biri kendisi için büyük önem 
kazanmış yalnızca tek bir kişinin veya çok az sayıda kişinin etkisini 
yaşayarak deneyimler. Oysa bakıldığında, sosyal psikolojiden veya 
kitle psikolojisinden söz edildiğinde, bu ilişkilerin göz ardı edilmesi 
ve pek çok açıdan birey için birer yabancı sayılmakla birlikte onlar ile 
kendisi arasındaki herhangi bir şey vasıtasıyla bağ kurduğu çok sayı-
da kişi tarafından eşzamanlı olarak etkilenmesinin araştırma konusu 
olarak soyutlanmasının artık alışıldık bir durum haline geldiği görü-
lür. Dolayısıyla kitle psikolojisi; bireyi, bir kabilenin, bir halkın, bir 
kastın, bir statünün, bir kurumun üyesi veya belirli bir süre, belirli 
bir amaç için bir kitle oluşturmak üzere örgütleyen bir insan yığını-
nın bileşeni olarak ele alır. Nitekim aralarındaki doğal bağlantının 
kopmasıyla birlikte, bu özel şartlar altında kendilerini gösteren feno-
menleri, geriye dönük, başka bir nedene dayandırılamayan, başka 
durumlarda ortaya çıkmayan özel bir dürtünün yani sosyal dürtü-
nün –herd instict, group mind–* tezahürleri olarak görmek ve buna 
bağlamak haliyle akla yakın bir yaklaşım haline gelmiştir. Bununla 
birlikte, kalabalık/sayı faktörüne, insan ruhsal yaşamında yeni ve ev-

bunu narsistik nesne seçimi olarak değerlendirse de hemen ardından geri adım atarak 
aslında bu iki nesne seçimi arasındaki farkın o kadar kesin olmadığını, her iki nesne se-
çimine giden yolun herkese açık olduğunu ve tercih edilebileceğini belirtir. Dolayısıyla 
Freud her insanın çocukluktan itibaren çift cinsel bir doğaya sahip olduğunu vurgular. 
Kadınlardaki nesne seçim türünün de narsistik nesne seçimi olduğunu belirtir. “Narsist 
kişilerin cazibesine kapılanların, kendi narsizmlerinden tümüyle feragat ederek nesne 
sevgisi peşinde koşanlar olduğunu” söyler ki bu ifade kitle psikolojisi açısından değer-
lendirildiğinde çarpıcıdır. (Ç.N.) 

* (İng.) Sırasıyla: sürü içgüdüsü, grup zihni (kolektif bilinç hali). Grup zihni teorisine 
göre kolektif bilinç, grubu oluşturan bireylerin deneyim ve zihinlerinin toplamından 
daha büyüktür ve gruptaki bireylerin karakteristik özelliklerinin, kişiliklerinin (düşün-
celeri, inanışları vb.) silinip ortadan kalkmasına neden olur. (Ç.N.)
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velce kuvveden fiile çıkarılmamış bir dürtüyü tek başına uyandıra-
rak etkin kılmak gibi imkâna sahip olduğu hususunda büyük bir 
önem atfetmenin bizim için zor olacağı itirazını herhalde ki ileri sü-
rebiliriz. Böylelikle bizim beklentimiz iki farklı olasılığa yönlendiril-
miş olur. Bu olasılıklar, toplumsal dürtünün ilksel olamayacağı ve 
öğelere ayrıştırılamayacağı, bununla birlikte oluşumunun kökenleri-
nin aile gibi dar bir çevrede bulunabileceği yönündedir.

Kitle psikolojisi henüz başlangıç aşamasında bulunmasına rağ-
men, gözden kaçırılmayacak denli muazzam büyüklükteki bir so-
runlar yumağını kapsar ve araştırmacıyı şu sırada sayısız ve henüz 
düzgün bir şekilde tasnif bile edilmemiş muhtelif görevlerle karşı 
karşıya bırakır. Çeşitli kitle oluşum biçimlerinin yalın bir şekilde sı-
nıflandırılması ve onlar tarafından dışa vurulan psişik fenomenlerin 
betimlenmesi, gözlem ve sunum bağlamında büyük bir çabaya ge-
reksinim duyarlar; bunlar daha şimdiden zengin bir literatürün oluş-
turulmasını sağlamışlardır. Kim bu dar kapsamlı kitapçığı Le Bon’un 
Kitleler Psikolojisi kitabının kapsamıyla mukayese ederse, burada tüm 
malzemenin sadece belli başlı bazı noktalarına değinilmesi gereke-
ceğini tereddütsüz tahmin etmelidir. Gerçekten de psikanalizin de-
rinlik araştırması* bağlamında özellikle ilgi gösterdiği birkaç soru 
olacaktır.

* Bilinçdışı süreçlerin düşünme ve hareket etme, deneyim ve davranışlarımız üzerindeki 
etkinliğini varsayan tüm psikolojik modelleri ve psikoterapotik prosedürleri içerir. İn-
san ruhunda ve davranışında hiçbir şeyin tesadüfen olmadığı, her deneyimin ve davra-
nışın bir nedeni ve anlamı olduğu determinist anlayışa dayanır. (Ç.N.) 
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Bir tanımlamaya girişmektense fenomenler alanına atıfta bulu-
narak işe başlamanın ve araştırmanın bağlantı kurabileceği özellikle 
birkaç dikkat çekici ve karakteristik olguyu bunun içinden seçerek 
ele almanın amaca daha uygun olacağı görülmektedir. Her iki amaca 
Le Bon’un haklı olarak meşhur olmuş Kitleler Psikolojisi1 kitabından 
alıntı yaparak ulaşacağız.

Durumu bir kez daha açıklığa kavuşturalım: Psikoloji, tek tek 
bireylerin mizaçlarını, dürtülerini, güdülerini, niyetlerini onun ey-
lemlerine ve yakın çevresiyle ilişkilerine varıncaya kadar izlediğinde 
sorunu tamamen çözmüş ve tüm bu bağıntıları şeffaf hale getirmiş 
olsaydı bile, kendisini beklenmedik şekilde, önünde çözüme kavuş-
madan boylu boyunca uzanan yeni bir sorunla karşı karşıya bulmuş 
olurdu. Psikoloji bu şaşırtıcı gerçeği yani kendisine tanıdık olan bire-
yin belirli bir koşul altında kendisinden beklenilenden farklı olarak 
tamamen başka hissettiği, düşündüğü ve davrandığı gerçeğini açık-
lamak zorunda kalırdı; bu koşul, “psikolojik kitle” özelliği edinmiş 
bir insan kalabalığına dahil olmaktır. Peki kitle nedir? Bireyin ruhsal 
yaşamını böyle güçlü bir şekilde etkileyebilme becerisini ne suretle 
kazanır? Bireye dayattığı ruhsal değişimin mahiyeti nedir? 
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