ORTAÖĞRETİM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

ORTAÖĞRETİM
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

SOSYOLOJİ
DERS KİTABI
SOSYOLOJİ DERS KİTABI - 1

1

ORTAÖĞRETİM
Sosyal Bilimler Lisesi

SOSYOLOJİ
1
Ders Kitabı
Yazarlar
Bahattin PENEZ
Sevim SOFUOĞLU
Ufuk ERTEKİN

1

HAZIRLAYANLAR
Editör
Yaşar YEŞİLYURT
Dil Uzmanı
İbrahim BOZ
Program Geliştirme Uzmanı
Mustafa ÇALIŞKAN
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
Ahmet CANSIZ
Rehberlik ve Gelişim Uzmanı
Murat UZUNOĞLU
Grafik Tasarım Uzmanı
Tayfun AKSU

2

İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve
hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine
düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her
köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak
üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin
siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş
olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl
ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda
mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Kitabın Tanıtımı
Ünite Numarası
Hangi ünitenin
başladığını
gösterir.
Konu Başlığı
İşlenecek olan
asıl konu
başlığını gösterir.

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Toplumsal Grupların Yapısı

Hazırlık Soruları
İşlenecek ders için
hazırlık sorularını içerir.

HAZIRLIK SORULARI
1. İçinde bulunduğunuz grupların yapısında ne tür görevler üstleniyorsunuz? Paylaşınız.
2. Üyesi olduğunuz gruplarda toplumun baskısını hissettiğiniz oluyor mu? Düşününüz.

Kavramlarımız
Konu içinde geçen
kavramları içerir.

KAVRAMLARIMIZ
Statü, Rol, Uyum, Grup Yapısı, Grup Normu

Konu Başlıkları
Ünitede işlenecek
konuların
başlıklarını içerir.

GRUPLARIN TOPLUMLA İLİŞKİSİ

Metin
Ünite ile ilgili konuların
açıklandığı bölümdür.

Etkinlik,
Yorumlayınız,
ve Haber
Öğrenmeyi pekiştirecek
çalışmaların yer
aldığı bölümdür.

Ünite Başlığı
Ünite kapağında
ünitenin
başlığını gösterir.

Gruplar toplumu oluşturan küçük parçalardır. Gruplar da
toplumun bir parçası olduğuna göre toplumun yapısından
izler taşımaktadır. Bu sebeple gruplar sosyolojinin konusu
hâline gelmiş ve araştırma konusu olmuştur. Gruplar
toplumun içinde bulunan küçük yapılar oldukları için
toplumun kültürel değerlerini, normlarını, toplumsal ilişki
biçimlerini yansıtır. Grupların amaçları toplumun amaçlarıyla benzerlik gösterir. Örneğin okullar, içinde bulunduğu
toplumun kültürel değerlerini, normlarını öğrencilerine
aktarırlar. Toplumun değer ve normlarına ters düşen gruplar
toplumla ve diğer gruplarla çatışmaya girerler. Bu gruplar
üzerinde toplumun baskısı daha fazla olacaktır. Grup bu
baskıdan kurtulmak için uyma davranışı gösterebilir ya da
toplumla çatışmayı sürdürebilir.

Görsel
Metinleri desteklemek
amacıyla verilen
görselleri gösterir.
Görsel 1: Grup üyeleri ortak davranış kalıbı sergiler.

Yorumlayınız

Görsel Alt Yazısı
Görsellere ait
açıklamaları içerir.
Etkileşimli Etkinlik
Etkileşimli içerikleri
gösterir.

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplandırınız.

Yukarıdaki görsellerin hangisinde resmî, hangisinde resmî olmayan ilişkiler görülmektedir? Neden?

Okuma Parçası
Öğrenmeyi pekiştirecek
metinlerin yer
aldığı bölümdür.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

SOSYOLOJİ BİLİMİ
Sosyolojinin gelişimi, toplumsal olayların da doğa
bilimlerinin kullandığı yöntemlerle incelenebileceği temel
düşüncesine bağlıdır. Comte’un başlangıçta kullandığı
“toplumsal fizik” kavramının ve Durkheim’in “toplumsal
kullandığı olayları birer nesne gibi ele almak” gerektiğini
ifade eden formülünün kökeninde bu düşünce vardır. O
dönemde sosyolojinin, doğa bilimleri gibi, olayları olduğu
gibi betimleyebildiği ve böylece “değer yargıları yerine
gerçek yargıları” geliştirebildiği oranda bir bilim olduğuna
inanılmaktaydı. Bu tutum, gerçek bir düşünsel devrim
oluşturmuştur. Daha önceki olağan dışı birkaç kişi bir yana

Aristo, Makyavel (Makyevıl), Jean Bodin (Cin Bodin) ve
özellikle Montesquieu (Monteskü) toplumsal olgular,
esas olarak felsefi ve ahlaki açıdan incelenmekteydi.
Toplumun ne olduğu değil de insan doğasına ve insan
yaşantısının amacına ilişkin dinsel ve fizik ötesi birtakım
inançlara göre toplumun ne olması gerektiği
tanımlanmaya çalışılmakta yani değer yargılarına
varılmaktaydı. İnsan ve toplumun “birer nesne gibi”
bilimsel şekilde incelenebileceği düşüncesi bile kutsal
şeylere karşı bir saygısızlık olarak görülmekteydi.
(Duverger, Siyaset Sosyolojisi, 9-10)

1. Bilimsel çabalar sonucunda ortaya çıkan her bilginin kesin olduğunu söylemek mümkün müdür? Neden?
2. Bilim için güvenilir ve sağlam bilgiye ulaşmak neden önemlidir? Görüşlerinizi paylaşınız.

Biliyor muydunuz?
Konu hakkında farklı
bilgileri içeren bölümdür.

Biliyor muydunuz?
Ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak kabul edilen Mısırlıların MÖ 3500’lerde ıslatılmış kumda ayaklarının
kalıplarını çıkarttıklarını ve bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden, tabana ipler bağlayarak sandaletler
yaptıklarını ve çok geçmeden bu sandaletlerin bir statü göstergesi olmaya başladığını biliyor muydunuz?
(www.itkib.org.tr)

122

Karekod
Etkileşimli kitap, video, ses, animasyon, uygulama, oyun, soru vb. ilave kaynaklara ulaşabileceğiniz
karekodu gösterir. Daha fazlası için http://ogmmateryal.eba.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Sayfa Numarası
Sayfaların numaralarının
verildiği bölümdür.

10
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Sosyolojinin Alanı,
Yöntem
ve Teknikleri
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Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Alanı, Yöntem ve Teknikleri

1. ÜNİTE

Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu
HAZIRLIK SORULARI
1. İnsan niçin sosyal bir varlıktır? Düşününüz.
2. Toplumsal olay denildiğinde aklınıza neler gelmektedir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Olay, Toplumsal Olgu

TOPLUMSAL OLAY VE TOPLUMSAL OLGU
Toplumsal ilişkileri, toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda meydana
gelen değişim ve gelişim süreçlerini, toplumsal olay ve olguları
neden-sonuç ilişkisi içinde ve bütüncül bir bakış açısıyla
sistematik olarak inceleyen bilim dalına sosyoloji denir.
Sosyoloji toplumsal olay ve olguları inceleyerek toplum hakkında bilimsel bilgilere ulaşır, toplumlar bağlantılar kurarak bunlar
arasında karşılaştırmalar yapar ve genellemelerde bulunur.

Bu nedenle toplumun bilimsel olarak incelenmesinde toplumsal olay ve olgular sosyoloji için önemli bir çalışma alanıdır.
Toplumsal Olay: Belli bir yerde meydana gelen, başlama ve bitiş noktaları belli olan, bir süreç içindeki birden fazla
kişiyi ilgilendiren tek tek oluşum ve değişimlerdir. Örneğin
Kurtuluş Savaşı, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi,
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi birer toplumsal olaydır. Bir
sosyal olayın sebebi yine başka bir sosyal olaydır ve bir
sosyal olay ancak başka bir sosyal olayla açıklanabilir.
Toplumsal Olgu: Başlangıç ve bitiş noktaları belli
olmayan, tek tek meydana gelen toplumsal olayların genel
ifadesidir. Toplumsal olgu oluşum ve değişimdir. Örneğin
evlilik (Görsel 1.1), işsizlik, göç birer toplumsal olgudur.
Tüm toplumlarda görülen genel bir değişimdir ya da bir
diğer örnek olarak Türkiye’nin sanayileşmesi ve buna
paralel olarak şehirleşmenin ortaya çıkması, dönemler
itibarıyla farklı fakat birbirine bağlı ve yakından ilişkili
gelişmeleri ortaya koymaktadır.

Görsel 1.1: Evlenme sosyal bir olgu iken bireylerin evlenmesi sosyal olaya örnektir.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyup görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.

SOSYOLOJİ
Sosyoloji insan ilişkileri konusunda çalışan ve bu ilişkileri
inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyolojik incelemelerin hedefi
insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin yapısını ortaya koymaktır.
Sosyoloji, insan grubunu ve insanın grup içerisindeki davranışlarını inceler. Sosyologlar da toplumsal kurumlar ve insan
ilişkileri üzerinde çalışan bilim insanlarıdır. Sosyoloji, sadece
normal davranışı değil, toplumda görülen anormal insan davranışlarını da inceler. Örneğin sapkın bir davranış biçimi olan
hırsızlık gibi. Ancak sosyolojinin konuya yaklaşım biçimi diğer
bilim dallarından farklıdır. Toplum bilimciler suçluya değil,
suçluluk konusuna eğilir ve toplumsal şartların suç üzerindeki
etkisini araştırır (Görsel 1.2).
(Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, s. 22)

Görsel 1.2: Suç toplumsal bir olgudur.

1. Metinde bahsedilen toplumsal olgular neler olabilir? Görüşlerinizi belirtiniz.
2. Sosyolojinin alanına giren sosyal olguların özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

12

Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Alanı, Yöntem ve Teknikleri

1. ÜNİTE

Haber
Aşağıdaki metinleri okuyup görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 1.3: İş Kurumunda başvuru yapan ve gazetede iş ilanı arayan vatandaşlar.

İşsizlik
İşsizlik, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan tüm ülkeleri etkileyen, “sosyal”, “ekonomik”, “siyasal” ve “psikolojik” birçok olumsuz sonuç doğuran önemli bir sorundur. Çalışma olanağı bulamamak ya da işsiz kalmak, insan yaşamı
üzerinde derin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkiler yaratmaktadır. İşsizlik, yalnızca bu sorunu yaşayan “birey ve
ailesi” açısından değil, aynı zamanda “ekonomik ve toplumsal” açıdan da çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Bir başka
deyişle işsizliğin “azaltılması gereken önemli bir sorun” olarak algılanmasının gerisinde işsizliğin gerek ekonomiye
gerekse birey ve ailesine çeşitli maliyetler yüklemesi gerçeği yatmaktadır (Görsel 1.3).
www.datalink.com.tr

İşsizlik oranı %10,2 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %10,2 seviyesinde
gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta
(15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermeyerek
%10,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine
göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %48,4 oldu. İşgücü 2018 yılı
Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 0,4 puan artarak %53,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla %73,4, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,6 olarak gerçekleşti.
www.tuik.gov.tr

1. İşsizlik konusuyla ilgili yukarıda verilen metinlerden hangisi toplumsal olayı hangisi toplumsal olguyu örneklendirmektedir?
2. Toplumsal olgu ile toplumsal olayı birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Belirtiniz.

Biliyor muydunuz?
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi
15 Temmuz 2016 günü Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki terör örgütüne bağlı bir grubun darbe girişiminde
bulunduğunu, İstanbul ilinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçişe kapatıldığını, İstanbul ve
Ankara illerinde savaş uçaklarının alçaktan uçuş yaparak halkın üzerine ateş açtıklarını, Atatürk Havalimanı’nın
tanklarla gelen terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, terör örgütüne üye bir grubun TRT binasını ele geçirip
bildiri yayımladığını ve bu kalkışma sonucu 246 vatandaşın şehit, birçok insanın da gazi olduğunu ve halkın
direnişi sayesinde bu girişimin sonuçsuz kaldığını biliyor muydunuz?
(www.sabah.com.tr)
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Yorumlayınız

Aşağıda toplumsal olaylara örnekler verilmiştir. Bu olaylara karşılık gelen toplumsal olguların adlarını boşluklara yazınız.

Görsel 1.4: Kurtuluş Savaşı

Görsel 1.5: 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne halkın direnişi

......................................................................

......................................................................

Görsel 1.6: 2008 Ekonomik (Mortgage) Krizi

Görsel 1.7: 2017 Halk Oylaması

......................................................................

......................................................................

Etkinlik
Aşağıdaki tabloda toplumsal olay ve olgu ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamalara uygun olan
kavramı işaretleyiniz.
KONTROL TABLOSU
Toplumda meydana gelen tek tek değişmelerdir.
Soyut ve geneldir.
Başlangıç ve bitiş süresi belli değildir.
Somut ve tekil değişmelerdir.
Aynı türden birçok değişmeyi anlatmak için kullanılır.
Başlangıç ve bitiş süreleri bellidir.
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Toplum Tanımı
HAZIRLIK SORULARI
1. Yaşadığınız toplumu göz önüne alarak toplum olabilmenin koşullarının neler olabileceğini tartışınız.
2. Toplumla ilgili olduğunu düşündüğünüz kavramları sıralayarak anlamlarını araştırınız.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Yığın, Toplumsal Kategori, Azınlık, Topluluk, Halk

TOPLUM TANIMI
Toplum: Sosyal gereksinimlerini karşılamak için etkileşen,
belirli bir coğrafi mekanda yaşayan ve ortak bir kültürü paylaşan insanların oluşturduğu birlikteliktir.
Toplum insanların rastgele bir araya gelmesiyle oluşmaz.
Örgütlü bir bütünlüktür. Toplumu oluşturan bireyler çeşitli
nedenlerle değişir fakat toplum var olmayı sürdürür. Toplum
kavramını toplumsal yığın, kalabalık, toplumsal kategori, topluluk, halk ve millet (ulus) gibi kavramlardan ayırmak gerekir.

Gösteri Kalabalığı: Herhangi bir nedenle gösteri yapmak, kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş insanların oluşturduğu kalabalığa gösteri kalabalığı denir. Gösteri
kalabalıkları kısa süreli de olsa örgütlenmiş kalabalıklardır.
Mitinglere, yürüyüşlere, resmî geçitlere katılan insanlar buna
örnek gösterilebilir. Gösteri kalabalığı daha çok büyük
kentlerde görülen bir kalabalık çeşididir.

Toplumsal Yığın: Birbirleri ile fiziksel bir yakınlık
içinde olmalarına karşın aralarındaki ilişkinin çok az olduğu
insanlardan oluşan topluluktur. Bir futbol maçını izleyen
insan topluluğu ya da alışveriş yapan insanlar toplumsal
yığına örnektir.

Sıradan Kalabalıklar: Sıradan kalabalıklar ortak
düşüncelerle hareket eden ve aynı heyecanı duyan, belirli
bir zamanı ve mekânı geçici olarak paylaşan, kişisel ilişkilerin en alt düzeyde olduğu ancak örgütlü ve sürekli olmayan bir kalabalık türüdür. Karşıdan karşıya geçmek için
yeşil ışığın yanmasını bekleyenler ile sinema önünde bilet
almak için sıraya girenler sıradan kalabalığa örnek olarak
verilebilir.

Kalabalık: Çeşitli nedenlerle veya ortak bir heyecan
etkisinde bir araya gelmiş teşkilatsız ve sürekli olmayan
insan topluluklarına denir. Toplumsal yığın türü olan kalabalıklar çeşitli biçimlerde görülürler.

Etkin Kalabalıklar: Belirli bir duygusallığın egemen
olduğu, denetimden yoksun, birbirlerinden ve liderlerinden
kolayca etkilenen insanlardan oluşan yıkıcı kalabalıklardır. Bir
isyana ya da linç girişimine katılan insanlar etkin kalabalığa
örnektir.

İzleyici Kalabalığı: Dinlemek ya da izlemek için belirli
bir yerde bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu kalabalıktır.
İzleyici ve dinleyici kalabalıkları olaya dâhil olmadıkları için
etkin kalabalıklardan, daha uzun süre izledikleri ya da dinledikleri için de sıradan kalabalıklardan ayrılırlar. Tiyatro ya da
sinema izleyicileri bu tür yığınları oluşturur (Görsel 1.8).

Görsel 1.8: Konser için bir araya gelmiş dinleyici kalabalığı

Toplumsal Kategori: Fiziksel olarak bir arada olmayan
ancak birtakım ortak özelliklere sahip kişilerden oluşan bütüne
toplumsal kategori denir. Toplumsal kategoriye giren kişiler
arasında hiçbir etkileşim olmayabilir. Toplumsal kategorilerin
tanımlanmasında en önemli nokta, kişilerin bazı ortak özellikleri paylaşmalarıdır. Bu bakımdan paylaşılan her özelliğe göre
kişileri kategorize etme imkânı vardır. İşçiler, üniversite mezunları, askerlik çağına gelmiş gençler birer toplumsal kategoridir. Toplumsal azınlıklar, sınıflar ve kitleler de birer toplumsal kategori oluşturur. Toplumsal sınıflarda gelir düzeyi,
kültürü, yaşam biçimi ve eğitimi büyük ölçüde birbirine
benzeyen insanların oluşturduğu kategorilerdir. Örneğin
işçiler, işverenler, memurlar gibi.
Millet: Modern dönemde Batı’da ortaya çıkan “nation
(neyşın)” kavramı Türkçede ulus Farsçada millet kelimesiyle
karşılanmıştır. Geçmişte dinî içeriğe sahip olan millet
kavramı günümüzde bu içeriğinden soyutlanarak salt
sosyolojik ve siyasal bir kavram hâlini almıştır. Bir devletin
millet esasına dayalı olması gerektiği düşüncesi 19. yüzyılda
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Batı’da, 20. yüzyılda diğer ülkelerde ve Türkiye’de hâkim
siyasi düşünce durumuna gelmiştir. Aynı coğrafya üzerinde
yaşayan, ırk, dil, din, tarih, yasa, geleneklerin ve âdetlerin
birliği, ekonomik ihtiyaçların üretimi gibi sebeplerle birlikte
yaşama arzusu duyan ve kendilerini diğer milletlerden farklı
hisseden, birlikte yaşamalarını etkileyen karşı bir tehlike
belirdiği zaman tepki gösteren, ortak bir kültür çerçevesinde
bütünleşmiş ve tarih bilincine sahip en büyük insan topluluğuna
millet denir. Türk milleti buna örnek gösterilebilir.

topluluğu oluşturur. Topluluk kavramı sosyolojinin birden çok
anlama sahip kavramlarından birisidir. Topluluk sözcüğü
Avrupa Ekonomik Topluluğu, Kuzey Atlantik Topluluğu gibi
örneklerin yanında etnik, ırksal ve dinsel benzerliklere dayalı
sosyal kategorilerin yerine de kullanılır. Örneğin Yahudi
topluluğu gibi.

Toplumsal Azınlıklar: Bir toplumda bulunan yabancılar,
dinsel ve etnik topluluklardır. Örneğin Almanya’da yaşayan
Türkler, Amerika’daki siyahiler azınlığı oluştururlar. Toplumsal azınlığı yalnızca sayıca az olanlar biçiminde ele
almak yeterli değildir. Toplum içinde çeşitli yoksunluklara
maruz kalanlar, temel hak ve özgürlükleri sınırlı olanlar da
azınlıklar içinde yer alabilir.

1. Çeşitli ırk ve sosyal tabakalardan oluşan insanların yaşadığı
bölgelerden herhangi birine yerleşmiş, sosyal zümrelerden
biri. Konya halkı, Karadeniz halkı gibi.

Topluluk: Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde
yaşayan ve bir uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu,
değişik boyutlarda insan kümeleridir. Üyeleri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu,
yüksek ölçüde bütünleşmiş, kültürün türdeş olduğu gruplar

3. Değişik resmî topluluklar ve devletler topluluğu gibi çeşitli
halk topluluklarını ifade eder. Amerikan halkları ya da
bağımsız devletler topluluğu halkları denilince burada
yaşayan çeşitli kültür ve ırklara sahip insan topluluklarının
hepsi anlaşılmaktadır.

Halk: Sosyal bilimler tarafından halk terimi şu anlamlarda
kullanılır:

2. Geleceğe yönelik gerçekleştirmek istediği idealleri olan,
kendi âdet, gelenek ve yaşayış biçimine sahip insan topluluklarını ifade eder. Türk halkı (Görsel 1.9), İngiliz halkı gibi.

Biliyor muydunuz?
Türkiye’den göç eden 6 milyondan fazla Türk’ün yaklaşık 5,5 milyonun Batı Avrupa ülkelerine, geri kalanının ise
Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’ya yerleşmiş olduğunu biliyor muydunuz?

(www.mfa.gov.tr)

Notlar
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
Görsel 1.9: Türk Halkı
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Etkinlik
Aşağıda maddeler hâlinde verilen örneklere karşılık gelen kavramları bulmacadaki uygun yerlere
yerleştiriniz.
7

1

3

4

2

1.
2.
3.
4.

6

Lokantada yemek yiyen insanlar.
Futbol maçını seyredenler.
Askerlik çağına gelmiş erkekler.
Almanya’da yaşayan Türkler.

5

5. Türkler, İngilizler ve Fransızlar.
6. Belli bir coğrafyada ihtiyaçlarını karşılamak
için iş birliği yapan örgütlenmiş birliktelikler.
7. Değişik boyutlarda insan kümeleri.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 1.10: Yığınlar ve kategori.

Fotoğraflardaki insanlar arasında toplumsal ilişki açısından ne tür farklılıklar vardır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

17

Sosyolojiye Giriş, Sosyolojinin Alanı, Yöntem ve Teknikleri

1. ÜNİTE
Okuma Parçası

Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

YAŞAMIN İÇİNDEN
Sabah erkenden kalkıp okula doğru yürümeye başladım. Biraz yürüdükten sonra ileride bir kalabalığın
toplanmış olduğunu gördüm. Merak edip oraya yöneldiğimde toplananların bir trafik kazası sebebiyle orada
bulunduğunu anladım. Bir süre sonra trafik polisleri gelip
olaya müdahale ettiler ve kalabalığın dağılmasını istediler. Okula yetişmem gerektiği için daha fazla beklemeden
otobüs durağına doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Duraktaki insanlarla beraber otobüsün gelmesini
bekledim. Biraz sonra otobüs geldi ve tam zamanında
okuluma ulaştım. Ders bitiminde futbol takımında
olduğum için okulumuzun spor salonundaki antrenmana
katıldım.

Hepimiz aynı amaç doğrultusunda birleşmiş, ortak
kültürü paylaşan bir toplumda yaşıyoruz. Hepimiz Türk
milletinin bir parçasıyız. Bu topluma karşı çok şey
borçluyuz. Bu yüzden de iyi bir sosyal bilimci olmak için
elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Okulumuzda birçok sosyal faaliyet yapılmaktadır.
Farklı kültür gruplarından öğrenciler de bu faaliyetlere
katılmaktadır. Ben bir sosyal bilimler lisesinde
okumaktan çok mutluyum. Sadece okulumuzdaki
öğrencilerle değil ülkemizin diğer sosyal bilimler
liselerinde okuyan arkadaşlarla da duygusal bir bağımın
olduğunu biliyorum.

(Komisyon tarafından bu kitap için yazılmıştır.)

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi
10. Görsel:
Prof. Dr.İbrahim
MümtazTanrıverdi
Turhan Sosyal
Bilimler
Lisesi
Görsel
1.11: Samsun
Sosyal
Bilimler
Lisesi

Yukarıdaki metinde kavramlarımız bölümünde yer alan kavramlardan hangileri örneklendirilmektedir?

Etkinlik
Aşağıda verilen kavramları tanımlarına karşılık gelecek şekilde boş bırakılan yerlere yazınız.
Topluluk

Yığın

Kalabalık

Kategori

Azınlık

Halk

Millet

Çeşitli nedenlerle veya ortak bir heyecan etkisinde bir araya gelmiş teşkilatsız ve sürekli
olmayan insan topluluklarıdır.
Üyeleri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek
ölçüde bütünleşmiş, kültürün türdeş olduğu toplumsal kümelerdir.
Fiziki olarak bir arada olmayan ancak birtakım ortak özelliklere sahip kişilerden oluşan
bütündür. Örneğin öğrenciler, taksi şoförleri gibi.
Fiziki yakınlıklarına rağmen aralarında örgütlenmiş bağlar bulunmayan, rastgele bir araya
gelen insan topluluklarıdır. Örneğin mağazada alışveriş yapan insanlar gibi.
Kendi kendini korumak, hayatlarını sürdürmek ve birçok temel ihtiyacını karşılamak için
aralarında iş birliği yapan ve karşılıklı etkileşimde bulunan, ortak bir kültürü paylaşan,
belli bir toprak parçası üzerinde bulunan, örgütlü bir bütünlüğe sahip insan birlikteliğidir.
Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan, ortak dil, kültür ülkü birliğine sahip, devlet şeklinde
teşkilatlanmış yurttaşlardır.
Bir toplumda çokluk teşkil etmeyen, çoğunluğa göre dil, din, kültür bakımından farklılık
gösteren, birbirine bağlı bireylerden oluşan topluluklardır.
Bir ülkede yaşayan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren ve ortak
bir geçmişi olan insanların oluşturduğu birliktir.
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Toplum Sınıflandırmaları
HAZIRLIK SORULARI
1. Tarihsel süreç içerisinde insanların yerleşik hayata geçmesini zorunlu hâle getiren etkenler neler olabilir?
Düşününüz.
2. İlkel toplumların yerleşik hayata geçmesiyle yaşama biçimlerinde ne gibi değişimler olmuştur?
Belirtiniz.
3. Coğrafi koşulların, toplumların oluşum ve gelişimindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

KAVRAMLARIMIZ
Avcı ve Toplayıcı Toplumlar, Feodalite, İmparatorluk, Sanayi Toplumları, Bilgi Toplumu

TARİHSEL SÜRECE GÖRE TOPLUM SINIFLANDIRMALARI
B) Toprağa Yerleşmiş Toplumlar

A) İlkel Toplumlar
Avcı ve toplayıcı toplumlar: İlkel toplumlarda aile temeline
dayalı basit bir örgütlenme biçimi vardır. Bu toplumlar toprağa
yerleşmemiş, avcı ve toplayıcı toplumlardır. Avcı ve toplayıcılar,
çevredeki ürünlerin kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak
olanından daha fazlasıyla ilgilenmezler. Esas uğraşıları, dinsel
değerler ile tören ve ayin etkinlikleridir (Görsel 1.12).

Aşiretler (özler): Toprağa ilk olarak yerleşen ve köy
yaşamı süren toplum biçimidir. Boyların toprağa yerleşmesi
aşiretleri oluşturmuştur. Klandaki totem inancının zayıflaması
giderek klan ailesinin değişikliğe uğramasına ve aşiretlerde
gerçek kandaşlığa dayanan aile tipinin doğmasına neden olmuştur. Bireyler arasında cinsiyete dayalı bir iş bölümü vardır.
Klanda yaygın olan egemenlik yerini kişisel egemenliğe bırakır.
Böylece insanlar yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki
gruba ayrılır. İlk devlet şeklinin aşiretlerde görüldüğü söylenebilir. Aşiretlerde ekonomi, hayvancılığa ve tarıma dayanır. İş
bölümünde farklılaşma belirir ve hak, babadan oğula geçer.
Kölelik biçimine ilk kez aşiretlerde rastlanmıştır. Klandaki
totemizm yerini aşiretlerde fetişizme bırakır. Fetiş, aşiretlerde
bireylerin taptıkları putlara verilen addır.

Görsel 1.12: Avcı kabileler

Klan ve boylar: İlkel toplulukların bir diğer örneğini klan ve
boylar oluşturur. Klanlar henüz yerleşik hayata geçmemiş,
geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlayan topluluklardır. Bu
topluluklarda iş bölümü cinsiyete dayanır. Erkekler avcılık
yaparken kadınlar doğal çevrede hazır bulunan bitkileri toplar.
Klan üyeleri arasında eşitlik vardır. Herkes toplumca benimsenen genel kurallara uyar. Klan üyeleri aynı totemden geldiklerine
inandıklarından her klan bir aile görünümündedir. Herkes akraba
sayıldığından klan içi evlilik yasaktır. Klanda yöneten ve yönetilen ayrımı yoktur. Klanda kişisel mülkiyet de yoktur. Klan ve
boylarda görülen dine totemizm denir. Totemizmin temel
kavramları totem, mana ve tabudur. Totem, klan üyelerinin kutsal
saydığı canlı ya da cansız nesnedir. Mana, her şeyi yönlendiren
gizli güçtür. Tabu, bazı nesnelerin, tutum ve davranışların totem
inancına bağlı olarak yasak olmasıdır. Boy (fratri), iki ya da daha
çok klanın bir arada yaşamasından doğan birliktir. Boylarda da
din totemizmdir. İlkel toplumlar klan ve boyların birleşerek
oluşturdukları kabilede son biçimini alır.

Görsel 1.13: Efes Antik Kenti günümüze
kadar gelen kent örneklerinden biridir.

Kentler (siteler): Aşiretlerin birleşmesi ile kentler ortaya
çıkmıştır. Kent, kendine özgü ekonomisi, dini ve devlet örgütü
olan siyasi bir toplumdur (Görsel 1.13). Aşiretlerde ortaya
çıkan üretim fazlasının değiş tokuşu pazar yerlerinin oluşmasını sağlamış, böylelikle ticaret ilk kez kentlerde ortaya
çıkmıştır. Tüccar adı verilen zümre de ilk olarak kentlerde
görülmeye başlanmıştır. Bireysel mülkiyet kentlerde başlamış,
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toprak az sayıdaki soylunun eline geçmiştir. Pazar yerinde
sürekli olarak bulunmak gerekince bireylerin ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere mabetler yapılmıştır. Ayrıca ortak
düşmana karşı bulundukları yerleri koruma gereksinimi kentlerin oluşumunda önemli bir etken olmuştur. Kentlerde toplumsal
yapı heterojenleşmiştir. Kent toplumunda eğitim olgusu
gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. İş bölümü gelişmiş,
statü kullanılmaya başlanmış ve toplumsal tabakalar belirginleşmiştir. Kentlerde ataerkil aile, varlığını koruyarak sürdürmüştür.
Çok tanrıya inanma (politeizm) kentlerde ortaya çıkmıştır.

Görsel 1.14: Osmanlı İmparatorluğu arması

C) İlerlemiş Toplumlar
İmparatorluklar: Birbirinden farklı sosyal yapılara sahip
toplumların merkezî bir otoritenin egemenliği altında birleşmesinden doğmuştur. Bu açıdan imparatorluklar çok milletli
ve çok kültürlü bir toplumsal yapıya sahiptir (Görsel 1.14).
Devlet yönetimi tek kişinin egemenliğine dayalı monarşik ve
dine dayanan teokratik bir yönetimdir. İmparatorluklarda tek
tanrılı (monoteizm) din anlayışı egemendir. Ekonomik
yaşam tarıma dayalıdır. Ticaret önemli bir uğraş hâline
gelmiştir. İmparatorluklarda ataerkil aile yapısı zayıflamış,
babanın yetkileri devletin eline geçmiştir. Kadın ve erkeğin
statülerinde olumlu yönde değişiklikler olmuş tek eşli evlilik
tipleri artmaya başlamıştır.

Feodal toplumlar: Özellikle Avrupa’da görülen bir sosyal
düzenin adıdır. İmparatorlukların yıkılması ya da zayıflamasıyla feodal toplumlar ortaya çıkmıştır. Feodal düzende ülke,
kralın hâkimiyeti altındadır. Kral topraklarını senyörler
arasında paylaştırdığı için senyörler ülke yönetiminde söz
sahibidir. Toprağı senyörlerin köleleri serfler işlemektedir.
Serfler toprakla birlikte alınıp satılan kölelerdir.
Uluslar: Ticaretin ve endüstrinin gelişmesiyle kentlerin
sayısının artması ve güçlenmesi sonucunda ortaya çıkan kent
soylu sınıfı (burjuvazi) feodalitenin yıkılmasında çok önemli rol
oynamış, bu durum ulusların oluşmasını sağlamıştır. Ulus;
aralarında ortak dil, din, kültür bağı olan, bir amaç etrafında
birleşmiş ve bağımsız bir kimlikle aynı topraklar üzerinde
yaşayan insan topluluğudur. Ulusların kendi devletlerini kurmaya başlamasıyla birlikte imparatorluklar ve feodal devletler bir
bir yıkılmıştır. Yeni toplum biçimi geliştikçe tüm dünyada
ulusçuluk da hızla gelişmiştir. Ulusun temel özelliği, diğer
toplum biçimlerine göre siyasi, ekonomik, askerî ve teknolojik
bakımdan daha ilerlemiş bir toplum olmasıdır. Bir toplumun
ulus olabilmesi için o toplumun bireyleri arasında toprak, soy,
ekonomi, tarih, dil, din, kültür ve ülkü birliği olması gerekir.
İlerlemiş ulus tipi toplumların günümüzdeki en son örneği
bilgi toplumlarıdır. Bilgi toplumu sanayileşmesini tamamlamış ve sanayileşmenin bir üst aşaması olarak ortaya çıkmış
toplumdur. Bilgi toplumu teknolojik gelişmelerin, bilgi
sektörünün ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı,
eğitimin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi kanalları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmelerin yaşandığı bir
toplum türüdür. Bilgi toplumunda nesnenin üretimi yerine
bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Nesnelerin değerinden çok bilgi ve becerinin değeri yüksektir. Bilgi toplumu
herkese bilgi, beceri ve yetenekleri oranında bir yaşam alanı
sunmaktadır. Günümüzde toplum sınıflandırmaları; basitlik-karmaşıklık, başat etkiye sahiplik, az gelişmişlik-gelişmişlik, açıklık-kapalılık ölçütleri kullanılarak yapılmaktadır. Bunların yanında ailenin, dinin, ekonominin ve siyasetin etken olduğu ölçütler de kullanılmaktadır.

GÜNÜMÜZDE TOPLUM SINIFLANDIRMALARI
Basit toplumlar: Uzmanlaşma ve iş bölümünün çok az
olduğu, nüfus yönünden fazla kalabalık olmayan toplumlardır.
Basit toplumlar gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Yeniliklere açık olmayan toplumlardır. Bu açıdan basit
toplumlarda toplumsal değişme çok yavaştır. Genellikle tarım
ve hayvancılıkla geçinirler.

Karmaşık toplumlar: Nüfusu fazla ve kültürel değişime
açık olan toplumlardır (Görsel 1.15). Sanayi ve ticaret oldukça
gelişmiştir. İş bölümü artmıştır. Akrabalık bağının yanı sıra
ekonomik yaşamın yarattığı yeni bağlar ortaya çıkmıştır.
İşçi-işveren ilişkisi buna örnek olarak gösterilebilir. Bu toplumlarda gelenek ve görenekler yerini büyük ölçüde kanunlara
bırakmıştır.
Az gelişmiş toplumlar: Bu toplumların temel üretim
etkinliği tarımdır. İş gücünün de büyük bir kısmı bu sektörde
istihdam edilmektedir. Gelir düzeyinin düşük olması, hızlı
nüfus artışı, altyapının yetersizliği, eğitim düzeyinin düşüklüğü
bu toplumların özellikleri arasındadır. Afrika ülkelerinin çoğu
bu gruba girer. Örneğin Çad, Nijerya, Etiyopya, Somali gibi.

Görsel 1.15: İstanbul karmaşık ve gelişmiş bir şehirdir.

Gelişmekte olan toplumlar: Az gelişmiş toplumlarla
gelişmiş toplumlar arasında yer alan toplum tipidir. Bu açıdan
bu toplumlar tam bir geçiş dönemi karmaşası yaşarlar. Bu
toplumlarda geleneksel kuralların giderek zayıflaması ve hukuk
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kurallarının gelişmesinden doğan boşluklar neticesinde bazı
sosyal problemler ve çatışmalar yaşanır.
Gelişmekte olan toplumlar henüz sanayileşmemiş fakat
sanayileşmek için çaba sarf eden, yaşam ve eğitim düzeyi nispeten
düşük, doğal kaynaklardan yeterince faydalanmayan toplumlardır.
Gelişmekte olan toplumların belirlenmesinde ülkenin ekonomik
ve toplumsal gelişme düzeyi dikkate alınır. Çin, Brezilya, Güney
Kore gelişmekte olan toplumlara örnek olarak verilebilir.
Gelişmiş toplumlar: Gelişmiş bir sanayisi ve güçlü bir
ekonomisi olan bilim, teknoloji, sanat ve felsefede ileri düzeyde
olan toplumlardır. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa,
İtalya, İngiltere, İsviçre, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini
ve Japonya’yı bu toplumlara örnek olarak verebiliriz.
Dinin etken olduğu toplum: İnsan ilişkilerini düzenleyen
dindir. Öteki temel grup ve kurumlar dinin yardımcıları durumundadır. Bu toplumda en yüksek statüye din adamları sahiptir.
Hindistan’daki kast sistemi, Vatikan, Suudi Arabistan, İran örnek
gösterilebilir.
Ekonominin etken olduğu toplum: Toplumsal ilişkilerde
ekonomik çıkarlar ön planda tutulmaktadır. Daha çok ekonomik
gruplar hâlinde örgütlenmişlerdir. Bu toplumda maddi değerler
önem kazanmıştır. Sanayici ve iş adamları yüksek statüye sahiptir. Ekonominin etken olduğu topluma günümüzün gelişmiş
ülkeleri ABD, Birleşik krallık, Almanya örnek gösterilebilir.

1. ÜNİTE

Kapalı toplumlar: Baskıcı yönetimlerin hâkim olduğu
toplumlardır. Yönetim tek elde toplanmıştır ve bütün politikalar
mutlak doğru olarak kabul edilen bir ideolojiye göre uygulanır.
Tek tip bir insan modeli oluşturmak temel hedeftir. Kapalı
toplumların örgütlenme, eleştirebilme, farklı düşünme ve davranma özgürlükleri çok kısıtlıdır. Kuzey Kore örnek gösterilebilir.
Açık toplumlar: Bu toplumlarda özgür iradeye dayalı
bireylerin katılımıyla demokratik bir toplum yapısı oluşur.
Bireyler üzerinde baskı yapan bir yönetim yoktur. Bireyler farklı
düşünme ve davranma özgürlüğüne sahiptir. Örgütlenme, eleştirme ve sorgulama bireylerin en önemli özgürlükleridir. Çok
partili bir politik ortam vardır. Siyasiler bireylerin özgür
iradesiyle meşru yollardan değiştirilebilir. Siyasi yönetim ve
insan hakları açık toplumun temel taşlarıdır. ABD, Yeni Zelanda,
İngiltere, Avusturalya ve Kanana örnek gösterilebilir.
Ailenin etken olduğu toplum: Baskın öge soydur. Kişinin
statüsü bağlı olduğu soydan kaynaklanır. Bu bakımdan akrabalık
bağı çok önemlidir. Bu topluma kabile örnek gösterilebilir.
Siyasetin etken olduğu toplum: Günümüz gelişmiş ülkelerinde gözlemlenen toplum biçimidir. Toplumun hemen her
aşaması siyaset ile şekillenir. Bu toplumlarda hukuk ve insan
hakları önem kazanmıştır. Sivil toplum örgütleri ile halk dolaylı
olarak siyasete destek vermektedir. Bu toplumlarda siyaset
önemli bir statü kaynağıdır. ABD, Almanya, Fransa, İspanya bu
toplum biçimine örnek gösterilebilir.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 1.16: Tarihsel süreçte farklı toplumlar

Yukarıdaki görseller hangi toplumsal özelliklere göre sıralanmış olabilir? Sizce bu sıralamada hangi
ölçütler kullanılmıştır? Görüşlerinizi belirtiniz.
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1. ÜNİTE
Yorumlayınız

Aşağıdaki toplum sınıflandırmalarına ilişkin tabloları inceleyerek sınıflandırmalarda hangi ölçütlerin
kullanıldığını şemalardaki boşluklara yazınız. (Ölçütler: Tarihsel sürece, yönetim biçimine, başat gruba,
gelişmişlik düzeyine göre)

İlkel Toplumlar
Klanlar ve Boylar

Toprağa Yerleşmiş Toplumlar
Köy ve Kentler

İlerlemiş Toplumlar
İmparatorluk, Feodalizm ve Uluslar

GÜNÜMÜZDE FARKLI ÖLÇÜTLER ESAS ALINARAK YAPILAN TOPLUM SINIFLANDIRMALARI

Kapalı
Toplum

Açık
Toplum

Aile
Etkeni

Din
Etkeni

Siyaset
Etkeni

Ekonomi
Etkeni

Az
Gelişmekte
Gelişmiş
Gelişmiş
Olan
Toplumlar
Toplumlar Toplumlar

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyup görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.

MBUTİ PİGMELERİ
Avcı ve toplayıcı toplumların yaşam biçimlerini
anlatabilmek için bu toplumlar hakkında yapılmış olan
yüzlerce betimleme arasından yalnızca birisine, Orta
Afrika’da, Zaire’nin bir bölümünde yaşayan Mbuti
(Mubuti) pigmelerine bakacağız. Mbutiler, başkalarının
girmesinin zor olduğu sık ormanlık alanda yaşarlar.
Mbutiler, ormanı çok iyi bilirler ve ormanda istedikleri
gibi hareket ederler. Ormanda su boldur ve yenilebilir
yabani bitkilerle av hayvanları bulunmaktadır. Mbutiler’in
barınakları, sürekli ikametgâhları değildir ve bu evler
dallardan oluşan bir iskeletin yapraklarla kapatılmasıyla
oluşturulur. Bu evler birkaç saatte yapılır ve Mbutiler göç
ettiklerinde terk edilir.
Mbutiler dört ya da beş aileden oluşan küçük gruplar
hâlinde yaşarlar. Bu grupların üyeleri süreklidir. Ancak
bir aile ya da bireyi, bir grubu terk edip bir başka grupla
yaşamaktan alıkoyacak bir şey de yoktur. Aile içinde
grubu yöneten bir yönetici yoktur (Görsel 1.17).
(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.50)

Görsel 1.17: Mbutiler

TARIM TOPLUMU ÖRNEĞİ
Bir örnek olarak altı köy hâlinde yaşayan Yeni Gine kabilelerinden Gururumbaları ele alacağız. Her köyde
birbirinden çitlerle ayrılan birkaç bahçe bulunmaktadır. Bu çit çekilmiş alanlar içindeki tarlalar farklı ailelere aittir.
Erkekler ve kadınlar farklı sebze ve meyve türleri yetiştirmekten sorumlu olmakla birlikte herkes (yetişkinler ve
çocuklar) tarlada çalışır. Her ailenin birden fazla tarlası bulunur ve bu tarlalarda düzenli bir yiyecek arzını sağlayacak
biçimde yılın değişik zamanlarında farklı bitkiler yetiştirirler. Gururumba kültürü, aileler arasında, topluluk içinde
saygınlık sağlamak için yürütülen karmaşık bir törensel hediye sistemine sahiptir. Dolayısıyla insanların kendi
günlük yaşamlarını sürdürmek için tahıl yetiştirdikleri tarlalarının yanında “saygınlık” tahıllarını yetiştirdikleri başka
tarlaları da vardır. “Saygınlık” tahılları, olağan gereksinimleri karşılayacak tahıllardan daha özenli yetiştirilir. Gururumbalar arasında avcı ve toplayıcı kültürlere kıyasla daha fazla eşitsizlik vardır. Şefler ve kabile önderleri öncelikli
bir rol oynarlar. İnsanların sahip oldukları maddi varlıklar arasında da önemli farklılıklar vardır.
(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.53-54)

1. Metinlerden hareketle adı geçen toplulukların geçim kaynakları, aile ve yönetim yapısı ile ilgili neler
söyleyebilirsiniz?
2. İlkel toplumların ve tarım toplumlarının genel özelliklerini söyleyiniz.
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1. ÜNİTE

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyup görseli inceleyerek soruları cevaplayınız.

MAYALAR
Maya uygarlığı, MS 300 ile 800 yılları arasında
gelişmiştir. Mayalar, taştan yapıların çevrelediği karmaşık dinsel merkezler inşa etmişlerdir. Dinsel merkezler,
üzerinde tapınağın yer aldığı büyük piramitler biçiminde inşa edilmişlerdir (Görsel 1.18). Piramitlerin en
büyüğü olan Tikal’de merkezin çevresindeki kent,
yaklaşık 400 000 kişiyi barındırmaktaydı. Bu yapı,
Maya Devleti’nin temel yönetim merkezi (başkenti) idi.
Maya toplumu, soylu bir savaşçı rahip sınıfı tarafından
yönetiliyordu. Bu rahipler, toplumdaki en yüksek dinsel
mevkiyi temsil etmelerinin yanı sıra çevredeki gruplarla
sürekli savaş içinde olan askerî lider konumundaydılar.
Nüfusun büyük bölümü, ürettiklerinin belirli bir oranını
lüks içinde yaşayan soylu yöneticilere vermekle yükümlü olan köylü çiftçilerden oluşuyordu. Maya uygarlığının neden çöktüğü kesin olarak bilinmemektedir ancak
büyük olasılıkla komşu kabileler tarafından yıkıldığı
düşünülmektedir.

Görsel 1.18: Maya piramitleri

(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.56)

1. Mayaların yaşam biçimleri, dinî ve politik yapısı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Mayaların hangi toplum tipine örnek oluşturduğunu belirtiniz.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

İMPARATORLUKLAR VE FEODAL
TOPLUMLAR
MÖ 6000’li yıllardan başlayarak daha önceki toplum
türlerine karşıt özellikleri olan daha büyük toplumların
ortaya çıktıklarına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Bu
toplumlar, kentlerin ortaya çıkışına dayanan ve oldukça
belirgin servet ve güç eşitsizlikleri sergileyen kralların ya
da imparatorların yönetimi altındadır.

Görsel 1.19: Ortaçağ Avrupası’nda feodalizm yaygın olarak görülen
siyasal ve ekonomik bir yönetim biçimidir.

Yazının kullanımı ile bilim ve sanatta gelişmelerin söz
konusu olması, bunların genellikle uygarlıklar olarak
adlandırılmalarına yol açmaktadır. Ancak bunlar diğer
toplum biçimlerine kıyasla daha örgütlü bir hükümet
biçimini ortaya çıkardıklarından bu toplumları anlatmak
için sıklıkla geleneksel devletler terimi kullanılır.
Geleneksel devletlerin çoğunluğu aynı zamanda imparatorluklar biçimindedir. İmparatorluklar, fetihler yaparak
ve başka insanları yönetimleri altına alarak geniş sınırlara
ulaşır. İmparatorluklar farklı toplumsal yapıların merkezî
bir otorite etrafında birleşmesiyle doğmuştur. Önceki
toplum biçimlerine kıyasla imparatorluklar aile, din,
ekonomi ve politika yapılarında köklü değişimleri
beraberinde getirmiştir. Feodalizm ya da derebeylik ise
başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok
evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir (Görsel 1.19). Feodal toplumun siyasi
örgütlenişi, koruyan-korunan (süzeren-vassal) ilişkisine
dayanan hiyerarşik bir örgütleniştir. Merkezî otorite
zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur. Roma İmparatorluğu’nun
yıkılmasından güçlü ulusal monarşilerin ortaya çıkmasına
kadar olan sürede Avrupa’da hâkim olan örgütleniş biçimi
feodal örgütleniştir. İlk Çağ'da Roma’dan yönetilen topraklarda Cermen istilaları ile Roma Dönemi’nin merkeziyetçi siyasi düzeni bozulmuş ve sayısız irili ufaklı feodal
beylik ortaya çıkmıştır. Ticaretin tekrar canlanması ile
temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntıları Sanayi Devrimi ile tamamen yok olmuştur.
(Anthony Giddens, Sosyoloji, s. 72-73)

1. İmparatorlukların aile, din, ekonomik ve politik yapıları ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız.
2. İmparatorluk ile feodalite arasındaki farklar nelerdir? Belirtiniz.
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Etkinlik
Aşağıda iletişim araçları ve tüketim konusu üzerinden sanayi toplumu ve bilgi toplumunun bir karşılaştırılması yapılmaktadır. Metni okuduktan sonra tüketim ile ilgili kendi düşüncelerinizi içeren bir metin
yazınız.
BİLGİ TOPLUMUNDA YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE TÜKETİM

Görsel 1.20: Bilgi toplumunda iletişim araçları

Sayısal teknolojinin geliştirilmesiyle ortaya çıkan yeni
iletişim araç ve ortamları, gündelik yaşamın hemen her
alanında etkili olmuştur. Yeni iletişim teknolojisi genel
olarak bilgiyi depolayan, gönderen ve alan yöntemler
geliştirmiştir. Sayısal teknolojiye göre kodlanan bilgi,
İnternet’te, uydu radyo ve TV yayınlarında yer almaktadır
(Görsel 1.20). Bilgisayar merkezli gelişen yeni iletişim
biçiminin en belirgin özelliği, toplumsal etkileşime açık
olması ve bireyi hedef almasıdır. A. Toffler (A. Toflır),
“Üçüncü Dalga” olarak isimlendirdiği bilgi toplumunda,
geniş kitlenin yerine, sosyoekonomik ve kültürel ortak
özellikler taşıyan küçük grupların geçtiğini ve yepyeni bir
iletişim çağının başladığını söylemiştir. Geleneksel iletişim
araçlarından farklı olarak cep telefonu, PC ve notebook gibi
araçlar bireye yönelik özel bir iletişim alanı yaratmıştır. Bu
alan, pazarlama iletişimcileri tarafından etkili bir biçimde
kullanılmaktadır. 1980’li yıllarla ivme kazanan bu değişim
sürecinde ürüne ve markaya odaklı olan pazarlama ve
iletişim, müşterilere, tüketicilere odaklanmaya başlamıştır.
Tüketiciler artık bir kitle değildir. Sanayi toplumunda
tüketiciye dönük araştırmalar ortak bir model çıkartmak
hedefi taşırken bilgi toplumunda bireye odaklı çok sayıda
tüketici modeli oluşturmak mümkün hâle gelmiştir. Bu
bağlamda sosyal kimlik analizleri, yerini daha kişisel analizlere bırakmıştır. Bilgi toplumunun postmodern tüketicisi bu
yeni dönemde birden fazla kimliğe sahip olabilmektedir.
Böylelikle tüketici, birçok alanda tüketim talebinde bulunarak kendini ifade etme biçimlerini markalar aracılığıyla
çeşitlendirmektedir. Sanayi toplumunda tüketimin yapılma
amacı tüketilen enerjinin ve bedensel gücün yerine ertesi
gün yenisini koymaktır. Bu nedenle tüketim, modernizmin
temel paradigmaları içinde ikinci sınıf bir olay olarak
değerlendirilmiştir. Oysa bugün tüketim, yaşamın amacı

hâline getirilmiş; tüketici, alışverişi kültürel bir deneyim
olarak içselleştirmiştir. Sanayi toplumunun modern tüketicisi için tüketim işlevseldir; rasyonel kararlara dayanarak
yapılır. Postmodern tüketiciler ise ürünleri işlevsel değerinin dışında marka kimlikleriyle algılamaya başlamıştır.
Yeni iletişim teknolojilerinin ürünü olan araçlar,
İnternet’i alternatif bir tüketim ortamı olarak sunmaktadır.
Özellikle etkileşimli doğaları gereği iletişimi kişiselleştiren araçlar yeni tüketim biçimleri önermektedir.
İnternet’in yarattığı sanal çarşıda zaman ve mekân kısıtlaması yoktur. Dünyanın her yerine hizmet ya da ürün
satabilen popüler alışveriş siteleri tüketicinin komutlarına
kısa sürede yanıt verebilmektedir. Tüketimi kolaylaştırarak çekici hâle getiren İnternet, giderek daha ucuz ve
güvenli alışveriş yöntemleri geliştirmekte ve sanal müşterilerini çoğaltmaktadır.
Öte yandan, markaların reklam mesajları bireyin tüm
yaşam alanlarına sızmayı başarmıştır. Teknolojik araçların
yanı sıra kentin açık ya da kapalı alanları da bireyleri
reklam mesajlarıyla kuşatmıştır. Her yerde karşılaşılan bu
mesajların yarattığı kurmaca dünya ile gerçek dünyayı
birbirinden ayıran çizginin sınırı gitgide belirsizleşmektedir. Postmodern tüketim toplumunun iki temel özelliği
vurgulanmaktadır. “Birincisi, gerçeğin imgelere dönüştürülmesi, ikincisi ise zamanın sonsuz bir şimdiler dizisi
içinde parçalanmasıdır. Yeni iletişim araç ve ortamları,
gerçeğin imgesel kurgusunu yaparak tüketim toplumu
insanına salt şimdisi olan anları yaşamayı önermektedir.”
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
İBN HALDUN
İbn Haldun 1332 yılında Tunus’ta doğdu. Fıkıh, Kur’an, matematik, mantık ve kelam eğitimi alan İbn Haldun
Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs arasında dolaşmış, toplum düzeni, insanların gelenek ve göreneklerini yaşayış
biçimlerini incelemiş, toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş ve tarihi, bir olaylar yığını olmaktan çıkararak tarih
felsefesinin temellerini atmıştır. Tarihsel bilginin yanlışlardan arınması amacıyla yaptığı toplumsal gözlemler
sonucunda kurmuş olduğu “umran” ilmiyle sosyoloji bilimine öncülük etmiştir. İbn Haldun, yeni bir bilim dalı ile
uğraştığının da farkındadır. Uzun uzun bu yeni bilimin niteliklerini ve öteki bilimlerden farklarını anlatır. İbn
Haldun’a göre “umran”, “insanların yeryüzünün insanca yaşayabilecek yerlerinde cemiyetler hâlinde bir araya
toplanarak dünyayı imar etmeleri” anlamına gelir. Bu umranlar bedevi ve hadari olarak ikiye ayrılır. İbn Haldun,
Mukaddime adını koyduğu kitabında “umrana, devlet ve hükümdarlık, ticaret, kazanç, sanayi, ilim ve fen gibi
umranın zatına arız (sonradan olan şey) ve hadis (bir şeyin yokluktan sonra meydana gelmesi) olan şeylere ve
bunların sebep ve illetlerine” ilişkin bilgileri verir.
(Cemalettin ŞAHİN, Rauf BELGE, İbn Haldûn’da Coğrafi Determinizm’den düzenlenmiştir.)

İbn Haldun’un Bedevi ve Hadari toplum sınıflandırmasını araştırarak bu sınıflandırmanın sosyoloji
bilimindeki önemini anlatan kısa bir yazı hazırlayınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 1.21: Gelişmişlik ölçütüne göre konut ve kent

1. Fotoğraflardaki kentleri basitlik-karmaşıklık ve gelişmişlik ölçütlerine göre yorumlayıp bu kentlerin
toplum yapısı ile ilgili neler düşündüğünüzü söyleyiniz.
2. Türkiye hangi toplum tipine örnek oluşturur? Tartışınız.
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1. ÜNİTE
Yorumlayınız

Aşağıdaki metinlerde gelişmişlik ölçütüne göre toplumların özellikleri anlatılmıştır. Hangi fotoğrafta
hangi toplumun gösterilmiş olabileceğini düşünerek boşlukları doldurunuz.
1. METİN
Bu ülkelerin çoğundaki sefalet
genellikle kırsal alanlarda görülmektedir. Yetersiz beslenme, eğitimsizlik,
düşük yaşam beklentisi ve standartların altındaki konutlar yoğun olarak
kırsal alanlarda görülmektedir. Pek
çok yoksul; mera alanlarının kıt,
tarımsal verimliliğin düşük, erozyon
ve sellerin yaygın olduğu bölgelerde
yaşamaktadır. Yaşam koşulları bakımından kadınlar erkeklere oranla daha kötü
durumdadır.
(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.64-65)

2. METİN
Bu toplumlar gerek üretim
araçlarının daha üst düzeyde bulunması gerekse geleneksel ve modern
kesimler arasında iyi bir dengenin
kurulmuş olması nedeniyle az gelişmiş toplumlardan ayrılırlar. Modern
kesim yine küçük bir azınlıktır. Ama
bu azınlık hem daha kalabalıktır hem
de gelişmiş ülkelerde görülen bilimsel, teknik ve idari kadrolara daha
yakın bir iç farklılaşma gösterir.
Sanayi, ticaret, idari hizmetler ve
ordu bir bütün olarak bu yüksek
düzeye erişemezse de sanayileşmiş
ülkelerdeki örgütlere çok yakındır.
Kentlerde yaşayan işçiler, memurlar
ve ücretliler oldukça kalabalık ve
bilinçli bir sınıfı oluştururlar.

3. METİN
Bu ülkelerde geleneksel (kırsal)
ve modern (kentsel) kesimler arasındaki fark giderek azalmaktadır. Köylüler yerlerini çiftçilere bırakmakta,
bunlarsa kültür sistemleri, davranışları ve üretim biçimleri açısından
giderek kentleşmiş yurttaşlara benzemektedirler. Nüfusun birleşmesi modernlik ve kentleşme temeli üzerinde
olmaktadır. Sefalete son verilmesi,
herkesin okuryazar olması, yaşam
süresinin uzaması, çalışma süresinin
kısalması, sosyal güvenliğin yayılması tüketim ya da bolluk toplumu
denilen bir toplum tipinin tanımlayıcı
ögeleridir.
(Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, s.306-307)

(Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, s.304-305)

Görsel 1.22, 1.23, 1.24: Gelişmişlik ölçütüne göre konut ve kent

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna (D), yanlış olanların sonuna (Y) yazınız.
KONTROL TABLOSU
İlkel toplumlar toprağa yerleşmemiş, avcı ve toplayıcı toplumlardır.
Aşiretlerde ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır.
Ticaret ilk kez aşiretlerde ortaya çıkmıştır.
Sitelerde (kentler) dinî inanç monoteizmdir.
Farklı sosyal yapılardaki toplumların merkezî otorite egemenliğinde birleşmesiyle uluslar doğmuştur.
Feodal düzende ülke, kralın hâkimiyeti altındadır.
Ulus toplumlarda, karma ekonomik sistem biçimi görülür.
Hızlı nüfus artışı gelişmiş toplumların özelliğidir.
Kapalı toplumlarda tek tip bir insan modeli oluşturmak temel hedeftir.
Gelişmekte olan toplumlar henüz sanayileşmemiş fakat sanayileşmek için çaba sarf eden toplumlardır.
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Bilimsel Yöntemin Gerekliliği
HAZIRLIK SORULARI
1. İnsanlar niçin araştırma ihtiyacı duyar? Düşününüz.
2. Yapılan bir araştırmanın bilimsel olarak değerlendirilebilmesi için sizce hangi niteliklere sahip olması
gerekir? Görüşlerinizi paylaşınız.
3. Sosyologların deney yöntemini kullanamamalarının nedenlerini düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Bilimsel Yöntem, Gözlem, Hipotez, Deneyleme, Kuram, Yasa

BİLİMSEL YÖNTEMİN GEREKLİLİĞİ
İnsanlar içinde yaşadıkları fiziki ve sosyal çevreleri
tanımak isterler. Bu istek insanların çevrelerini gözlemleyerek
bilgiler elde etmesine yardımcı olur. Ancak bu bilgiler dağınık
gözlemler sonucunda elde edilmiş, sistematik olmayan bilgiler
bütünüdür. Çünkü günlük algılarımıza dayanarak elde edilen
bilgiler öznel ve dağınıktır. Tecrübelere ve sezgilere dayanır.
Oysa toplum bilimlerinde kullanılacak bilgilerin gözlem ve
deney verileriyle kesinleşen ve parçalardan anlamlı bütünlere
dönüştürülebilecek bilgiler olması gerekir.

a) Olayların sonuçları doğrudan doğruya gözlemlenebilir
nitelikte olmalıdır.
b) Olayın gelişiminde bir düzen olmalıdır.

Günlük dilde yöntem, belirli bir amaca ulaşmada kullanılan
yolların tümü olarak tanımlanır. Bilimsel yöntem ise bilimsel
araştırma ilkelerinden ve tekniklerinden yararlanılarak bilgiyi
elde etmede kullanılan sistemli yolları ifade eder. İnsanlar için
en güvenilir bilgi elde etme yolu bilimsel yöntemdir.

•

Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,

•

Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,

•

Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,

Bilimsel yöntem zihinsel, düşünsel bir olgunlaşma, değişme ve yenileşme sağlar. Bilimsel araştırma birçok yöntemi ve
tekniği içine alan sistemli bir veri toplama sürecidir. Bilimsel
yöntemi Bertrand Russell (Bertrand Rasıl) şu basit fakat öğretici örnekle açıklar: “Ateş yakar.” diyen insan, birkaç defa bir
tarafını yakmışsa bilimsel bir yöntem gözetmiştir. Çünkü hem
gözlem hem de genelleştirme aşamalarından geçmiştir. Buna
rağmen bilimsel tekniğin gerektirdiği vasıtalardan yoksundur.

•

Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,

•

Araştırma konusuna uygun amaç, önem, hipotez, sınırlılık
ve tanımları belirleyebilmek,

•

Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,

•

Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve
çözümlemeler yapabilmek,

•

Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,

•

Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,

•

Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,

•

Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,

•

Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken
kuralları açıklayabilmek,

•

Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek gerekmektedir.

Bilimsel yöntemle elde edilen bilgiler teknolojinin
gelişmesine katkı sağlar. Teknolojinin ilerlemesi sağlık, eğitim,
ulaşım, haberleşme gibi birçok alanda insan yaşamını kolaylaştıran araç ve gerecin üretimine imkân verir. Böylece bilgi
üretmek toplumları ve insanlığı ilerleterek onların refah
seviyesini artırır.
Bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntem ve tekniği
birbirine karıştırmamak gerekir. Genel olarak yöntem araştırmalarda izlenen yol, teknik ise veri toplamada kullanılan
araçlardır. Bilimsel yöntemi hangi tipte olursa olsun bir olaya
uygulamak için şu iki şartın var olması gerekir:

Bilimsel araştırmalarda bilimsel yöntem kullanılır. Bilimsel yöntemin aşamaları şunlardır: gözlem, hipotez, deneyleme,
kuram ve yasa.
Bilimsel Araştırmada Verilen Bir Araştırma Konusunu;
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Haber
Aşağıdaki metni ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Türkiye, Bilim ve Teknolojide Büyük Bir Gelişme Gösterdi
Avrupa Komisyonu, TÜBİTAK, Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşlarının desteği ile düzenlenen
“eChallenges 2009 Konferansı” başladı.
Konferansın açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı, ülkelerin teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri desteklemek
gibi çok önemli ve açık yükümlülükleri bulunduğunu dile getirdi.
TÜBİTAK Başkanı, Türkiye’nin bilim ve teknolojide büyük bir sıçrama yaptığını, insan kaynakları, kamu yatırımları, özel sektör konularında çok önemli ilerlemeler sağladığını bildirdi.
Ülkelerin ilerlemesi ve sağlam ekonomik temellere sahip olmasının bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı
olduğunu vurgulayan Başkan, bilimsel konular çerçevesinde bilgiye yatırım yapılmasının, bunun bir çerçeveye
oturtulmasının zorunluluk olduğunu belirtti.
TÜBİTAK Başkanı; toplumsal zorluklarla mücadele etme, hayat kalitesini yükseltme ve rekabet gücünü artırmada
bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok büyük payı bulunduğunu dile getirerek bu teknolojilerin sosyal hayatın her alanında kullanıldığını kaydetti.
(www.iukmk.org)

Türkiye’de TÜBİTAK ve üniversiteler bilimsel çalışmaların yapıldığı en önemli merkezlerdir.
Görsel 1.25: Bilimsel araştırma yapan kuruluşlardan bazıları

1. Bilim ve teknolojiye yatırım yapılması toplumu nasıl etkilemektedir? Fikirlerinizi belirtiniz.
2. Toplumsal hayatı incelelerken bilimsel yöntemler kullanılabilir mi? Tartışınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
BASAMAKLARI
Bilim, deney-gözlem yoluyla ispatlanmış ve denenmiş, akla uygun olan bilgiler birikimidir. Bilim evrenin
düzenini kuran gerçeklere ulaşmaktır; bilimsel problemlerle ilgili hipotezler, teoriler ve kanunlar dizisidir. Bilim;
hipotezleri, teorileri geliştirmek için yapılan tarafsız
gözlem, deney, araştırma ve incelemelerin tümünü
kapsar. Bilim insanları, tüm bu çalışmaları belli bir sırayı
takip ederek yaparlar. Bir planla, gözlem ve deneye
dayanarak yapılan çalışmaların tümüne bilimsel araştırma
denir. Bilimsel araştırma yönteminin basamakları aşağıda
verilmiştir.
Problemin belirlenmesi
Problem akla takılan cevabını bilmediğimiz sorudur.
Herhangi bir olayın nasıl ve neden olduğunu mevcut
bilgilerimizle açıklayamıyorsak bu olay bizim için bir
problemdir. Problemin üzerinde iyi düşünülmüş olması
gereklidir. İşte bilim insanı, tüm bu çalışmaları probleme
cevap bulmak için yapar. Örnek problem: Kanser hastalığı nasıl oluşur?
Gözlemlerin yapılması
Bilim insanı probleme yönelik gözlemlerde bulunur.
Bunu yaparken nitel ve nicel olmak üzere iki farklı
gözlem metodundan yararlanır.
Nitel gözlem
Duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir. Bu tür
gözlemlerde hem hata payı yüksektir hem de yapılan
tespit kişiden kişiye farklılık gösterir. Öznellik hâkimdir.
Örnek nitel gözlem: Tümör kitlesi dokunarak hissedilir.
Nicel gözlem
Daha objektif ve ölçü aletlerine dayalı olarak yapılan
gözlemlerdir. Bu tür gözlemlerde yanılma payı daha
düşüktür ve bilim insanı tarafından daha çok tercih edilir.
Örnek nicel gözlem: Tümör kitlesinin çapı 3 cm’dir.
Burada bir ölçüm söz konusudur.

Verilerin toplanması
Veri problemle ilgili elde edilmiş somut/soyut
bilgilerdir. Gözlemler sonucunda veriler toplanır.
Deneylerle kanıtlanmış bilimsel doğrulara gerçek denir.
Hipotezin veya hipotezlerin kurulması
Hipotez denenebilen (doğrulanabilir/ yanlışlanabilir)
yargılardır. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye
yönelik bilimsel önermelerdir. Bir hipotezin deney veya
gözleme açık olması ve sınanabilmesi gerekir (Görsel 1.26).
Tahminlerde bulunma
Hipotez veya hipotezlere göre yapılan tahminlerdir.
Bu tahminler tümdengelim ve tümevarım yöntemleriyle
gerçekleştirilir. Sosyoloji daha çok elde ettiği verilerden
hareket eder ve tümevarım yöntemini kullanarak tahminlerde bulunur (Görsel 1.27).
Kontrollü deneyler yapmak
Yapılan tahminlerin geçerli olup olmadığını kontrollü
deneylerle anlarız. Kontrollü deneylerde iki grup vardır.
Birine kontrol grubu diğerine ise deney grubu denir.
Deney grubu üzerinde deney uygulanırken kontrol
grubunda şartlar değiştirilmez. Araştırılan faktör, gruplar
arasında farklı tutularak sonuca varılır. Deney sonuçları
tahminleri doğrularsa teori olur. Aksi durumda yeni
hipotez kurularak deneylere devam edilir.
Teori
Teori, bir hipotezin kısmen doğrulanması ve yeni
bulgularla desteklenmesidir. Teoriler değişebilir. Bilimde
teorilerin önemi büyüktür. Doğruluğu kesinleşinceye
kadar sürekli olarak araştırılma eğilimi gösterirler.
Bunun neticesinde daima yeni bilgiler elde edilir ve bilim
sahası genişler. Bir dinamiklik söz konusudur.
Kanun
Bir hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde
doğrulanır ve herkes tarafından kabul edilirse kanun
(yasa) haline gelir. Kanunlar her yerde geçerli değildir.
Örnek: Yer çekimi kanununun dünya yüzeyinde olup
uzayda olmaması gibi.

Görsel 1.26: Deney daha çok fen bilimleri alanında kullanılır.

Görsel 1.27: Sosyal bilimlerde veri toplama

1. Bir araştırmacının doğru ve güvenilir bilgi elde etmek için hangi koşullara dikkat etmesi gerekir?
2. Siz de göç, işsizlik gibi toplumsal olgulardan hareketle bir araştırma konusu belirleyerek yukarıdaki
aşamalara uygun biçimde bir araştırma planı hazırlayınız.
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Okuma Parçası

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Sosyologlar araştırma yaparken birçok insanın merak
ettiği konular üzerinde yoğunlaşır ve şu sorulara cevap
bulmaya çalışır: Daha önce hiç olmadığı kadar zengin
olan bir dünyada kitlesel açlık nasıl var olabilir? Bilgi
teknolojisinin artmakta olan kullanımının yaşamımızdaki
etkileri nelerdir? Küreselleşmenin sonuçları neler olacaktır? Bir kurum olarak aile çözülme sürecinde midir?
Bilimsel araştırma, bilimin amaçlarını gerçekleştirecek bilgilere ulaşmak üzere başvurulan sistemli bir uğraştır. Buna göre bilimsel bilgiye varmak için girişilen her
türlü yöntem bilimsel araştırma olarak tanımlanır. Bu
süreç toplum bilimleri için de söz konusudur. Toplum
bilimleri, olayları önce betimler, açıklar, sonra da genellemelere ve yasalara ulaşıp çıkarımlarda bulunur. Örneğin toplum bilimi kentlerde, kıra oranla ailelerin çocuk
sayısında görülen azalma karşısında şu yolu izler: İlk
olarak kır ve kent kökenli ailelerle, kır kökenli olup
kentlere yerleşmiş ailelerin kuruluş ve işleyişini çevre
koşulları içinde inceleyerek ailelerin birey sayısı ve bu
sayının artmasında ve azalmasında rol oynayabilecek

etkenlerin bir dökümünü yapar. Başka bir deyişle olayı
betimler.
İkinci aşamada kırsaldaki ve kentteki ailelerin yapısal
özellikleri ve temel işlevleri konusunda yapılan betimleme ile elde edilen bilgiler çözümlenir. Sonra ailede çocuk
sayısının azalmasıyla bu olayın nedeni olabilecek başka
olay ya da olaylar arasında ilişkiler kurulur. Örneğin
kırda üretim ilişkilerine bağlı olarak ailenin aynı zamanda bir ekonomik işletme birimi olduğu ve çocukların da
üretim sürecinde bir rolü bulunduğu görülür.
Buradan hareketle çocuğun üretime katılmasıyla
ailedeki çocuk sayısı arasında bir nedensellik ilişkisi
hipotez olarak dile getirilir. Bu hipotezin gözlem yoluyla
gerçekleşmesi sonunda, kent çevresinde yaşayan ailelerin çocuk sayısındaki azalma açıklanabilir: Kentte üretim
uğraşları ev dışında ve geniş boyutlarda örgütlendiği için
aile, bir işletme birimi olmaktan çıkmış ve bu nedenle de
ailenin temel iş gücü kaynağı olan çocukların sayısında
bir azalma olmuştur.
(Muzaffer Sencer, Toplum Bilimlerinde Yöntem, s.22)

1. Toplum bilimlerinde yöntem nedir? Belirtiniz.
2. Diğer bilim dallarında olduğu gibi sosyolojinin de bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanmasının önemini vurgulayınız.

Yorumlayınız
Aşağıda bir araştırmada izlenecek yollar şema hâlinde verilmiştir. Şemanın solunda bulunan ifadeleri
uygun boşluklara yazınız.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Soru sor

Sonuçları raporlaştır.
Hipotezin yanlış ya da doğru
olduğunu söyle.

Düşün ve
yeniden dene

Konuyla ilgili araştırma yap.
Bir hipotez oluştur.
Bir deneyle hipotezini sına.
Sonuçları analiz et
Hipotez doğru

Tablo 1.1: Bilimsel araştırmada izlenen yollar
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Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir araştırmacı çalışmasına başlamadan önce neleri göz önünde bulundurmalıdır? Fikirlerinizi belirtiniz.
2. Önceden edindiğimiz bilgiler yaptığımız araştırmaları etkiler mi? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
BİLİMSEL
ÇALIŞMALARDA
ÖN KABULLER
Nedensellik, Nesnellik, Somutluk,
Bilmediğini
Varsayma, Konuların
Sınırlandırılması, Toplumsal Olguların
Değişebilirliği
Bir araştırmanın bilimsel nitelik kazanabilmesi için bilimsel yöntemin gerektirdiği aşamalara uygun biçimde yürütülmesi çok önemlidir (Görsel 1.28).
Ancak sadece bu yeterli değildir. Aynı zamanda araştırmanın bilimsel yöntemin temel ilkeleriyle bütünleşmesi gerekir.
Bu da yöntemin temel ilkeleri olan ön kabuller ile sağlanır.
Bu ön kabuller şunlardır:
Somutluk ilkesi: Sosyolog, toplumsal yaşamı incelerken
toplumsal olayların belli bir yer ve zaman içerisinde gerçek- Görsel 1.28: Bilimsel araştırmalar bilimin gelişmesine büyük katkıda bulunur.
leşen somut olaylar olarak algılandığını göz önüne almalıdır.
Konuların sınırlandırılması ilkesi: Araştırmacı araştırÖrneğin kentteki bir aile ile köydeki bir ailenin yapısı aynı ma yapacağı konunun özelliklerini ve sınırlarını belirlemek
değildir. İkisinin de kendine özgü nitelikleri vardır. Her aileyi durumundadır. Yapılacak araştırmada incelenen konunun
kendi özellikleri ve koşulları içinde incelemek gerekir.
sınırları çizilmeli ve araştırmacı neyi araştıracağını kesin
olarak belirlemelidir. Örneğin “göç” konulu bir araştırma
Nesnellik ilkesi: Bilim insanının araştırmaları sırasında sınırları belirsiz bir araştırmadır. Bunun yerine konu “beyin
kendini bütünüyle bilimin kuralları doğrultusunda yönlendir- göçü” ya da “göç olgusunun nedenleri” olursa araştırmanın
mesi kişisel beklentileri, inançları, dünya görüşü ne olursa sınırları belirlenmiş olur. Türkiye’de öğrencilerin sorunları
olsun bunların bilimsel sonuçları saptırmasına izin vermemesi üzerine araştırma yapmak isteyen bir araştırmacı araştırmasıanlamını taşır. Sosyolog, toplumu incelerken tarafsız bir bakış nı ilköğretim düzeyinde mi yoksa lise veya üniversite
açısıyla her türlü öznel yargılardan arınarak olması gerekeni düzeyinde mi yürüteceğini belirlemek zorundadır. Bunlardan
değil, olanı araştırmalıdır. Örneğin bir toplum bilimci paylaştı- birini belirlediğimizde konuyu sınırlandırmış oluruz.
ğı ideoloji ile paylaşmadığı bir ideolojiyi karşılaştırmak gibi
bilimsel bir çalışma yapıyorsa paylaşmadığı ideolojiye ilişkin
Toplumsal olguların değişebilirliği ilkesi: Sosyoloğun,
verileri toplayarak sonuçları doğru yorumlama titizliğini araştırma konusunun zaman ve mekân içinde değişme özelligöstermediğinde nesnellik ilkesini zedelemiş olur.
ği gösterebileceğini göz önünde tutması gerekir. Ele aldığı
bir konunun yalnızca bugünkü durumunu değil tarihsel
Bilmediğini varsaymak ilkesi: Araştırmacı daha önce gelişim süreci içindeki durumunu da dikkate almalıdır.
araştırdığı bir konuda elde ettiği araştırma bulgularını kendisine yol gösterebilecek bir varsayıma dönüştürebilmelidir.
Nedensellik ilkesi: Gözlemlerimiz her olayın bir nedeni
Mevcut bilgilere kuşku ile yaklaşmak zorundadır. Araştır- olduğunu ve bir olayın nedeninin de daha önceki başka bir
macı, incelediği konu ile ilgili o zamana kadar edinilmiş olan olay olduğunu göstermektedir. İşte olay ya da süreçlerden
bilgileri geçici olarak bilmiyormuş gibi davranmalıdır. Bu birisi olmadan diğerinin de meydana gelemeyeceğini, birisitavır, konuyla ilgili bilgilere araştırmacının kuşkuyla bakma- nin varlığının diğerinin varlığını zorunlu kılacağını belirten
sını sağlayacak ve onu yanlışlara düşmekten koruyacaktır. ilkeye nedensellik ilkesi denir. Buna göre her olayın bir
Örneğin araştırmacının işsizlik konusunu incelerken kendi nedeni vardır. Olan her şey, geçmişte olan olayların bir
bildiği birkaç aileden ya da yöresinden hareket etmesi ve bu devamı niteliğindedir. Doğada olduğu gibi toplumda da
bilgilere dayanarak genellemelere ulaşmaya çalışması, belirli koşullar altında belirli nedenler belirli toplumsal
kendisini kaçınılmaz olarak yanıltıcı sonuçlara götürecektir. sonuçları doğurur. Örneğin büyük kentlere göç olgusunun
Bu nedenle araştırma sonlanana kadar önceden edindiği kentte işsizliğin artması, gecekondulaşma gibi birtakım
bilgilerin yönlendiriciliğinden uzak durmak zorundadır.
sorunlara neden olduğu belirlenmiştir.
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Okuma Parçası

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA
ÖN KABULLER
On dokuzuncu ve yirminci yüzyıla doğru gelindiğinde Descartes (Dekart), Newton (Nivtın) ve Comte’un
(Komt) (Görsel 1.29), çeşitli yönlerden oluşumunda
oldukça etkili oldukları modern bilinç şu üç temel ön
kabule dayanır: Birinci ön kabul özne ve nesne arasındaki kartezyen ayrımdan çıkan “nesnelci bilme” ve bunun
sonucunda meydana gelen “nesnelci öğrenme” şeklidir.
Bu görüşe göre bilen ve bilinen, öğrenen ve öğrenilen şey
arasında hiçbir bağ ve etkileşim söz konusu değildir.
Eğer bir şeyi gerçekten bilmek/öğrenmek istiyorsak,

mümkün olduğunca kendimizi ondan soyutlamalı ve
sadece onu, “bakan bir seyirci” gibi gözlemlemeli ve
tanımlamalıyız.
İkinci ön kabul epistemolojik bir yapıya sahiptir. Bu
varsayıma göre biz sadece mevcut beş duyumuz aracılığıyla algıladığımız şeyleri bilebiliriz. Buna göre görünmeyen, duyulardan geçmeyen gerçeklikler var olabilir;
fakat bilinemezler, bu sebeple de bizim bilgi alanımıza
giremezler.
Üçüncü ön kabul ise modern bilincin metafizikle
ilgili tutumunu, daha başka bir ifadeyle metafiziği reddeden boyutunu oluşturur. Bu ön kabule göre gerçeklik
nihayetinde niceldir. Bilinç, değer ve estetik gibi soyut,
metafiziksel unsurların bulunmadığı bir durumdur.

Görsel 1.29: Auguste Comte (Ogüst Komt) sosyolojinin kurucusu ve
pozitivizmin en önemli temsilcisidir.

Gerçeklik, ancak görünür ilişkiler bağlamında fiziki
sebep-sonuç ilişkisi içerisinde mekanik olarak bilinebilir.
Bu görüş, dünyanın ve bütün evrenin mekanik bir şekilde
işleyen unsurlardan oluştuğu algısını doğurmuştur.
Pozitivist dünya görüşü olarak da adlandırılan bu görüş,
başlangıcından beri ciddi eleştirilere uğradıysa da hâlen
modern bilincin şekillenmesinde oldukça önemli bir
etkiye sahiptir.

(Seyfi Kenan, Modern Eğitimde Kaybolan Nokta: Değerler Eğitimi, s.271)

1. Yukarıdaki metinden hareketle bilimsel çalışmaları etkileyen ön kabullerin neler olduğunu söyleyiniz?
2. Pozitivist bilim anlayışının temelini oluşturan ön kabuller geçerliliğini korumakta mıdır? Tartışınız.

Yorumlayınız
Newton’ın aşağıdaki sözünden hareketle bilim insanlarının yaptıkları araştırmaların bilimsel gelişmelere katkısını bilimsel gelişmelerde ön kabuller ile ilişkilendirerek yorumlayınız.

“Eğer daha uzağı görebiliyorsam bu benden önceki
devlerin omuzlarında durduğum içindir.”
Newton

Görsel 1.30: Isaac Newton

Biliyor muydunuz?
Fransa’dan sonra dünyada ikinci sosyoloji kürsüsünün 1914 yılında Ziya Gökalp tarafından Darülfünun’da
kurulduğunu, Cumhuriyet Dönemi'nde sosyal bilimler alanındaki ilk çalışmalardan birinin İstanbul Üniversitesinde
(Darülfünun) diğerinin ise Ankara Üniversitesinde yapıldığını biliyor muydunuz?
(www.mebk12.meb.gov.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinde bir araştırma örneğinin özeti verilmiştir. Araştırma örneğinden hareketle boşlukları
uygun bilgilerle doldurunuz.
ÖN KABULLERLE İLGİLİ BİR
ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
Yoksulluk, birtakım ihtiyaçların karşılanamaması anlamına gelen geniş kapsamlı ve çok yönlü bir kavramdır.
Bu nedenle yoksulluğu tam olarak açıklayabilmek için
mutlak/göreli yoksulluk, insani yoksulluk, kent yoksulluğu ve kadın yoksulluğu gibi kavramlar türetilmiştir. Bu
kavramlardan biri olan kadın yoksulluğu yoksulluğun
toplumsal cinsiyet boyutuyla alakalıdır. Günümüzde
kadınlar çeşitli sebeplerden dolayı yeterli eğitime sahip
değildir. Bazı ülkelerde çalışan kadınlar düşük ücretlerle
ve sigortasız işlerde çalışmaktadırlar. Bu nedenle kadınlar
mağdur olmakta ve yoksul kadınların sayısı giderek
artmaktadır. Yoksullar içinde kadınların sayısının artması
ve kadınların yoksulluktan daha çok etkilenmeleri
nedeniyle kadın yoksulluğu olgusu daha fazla önem
kazanmıştır. Kadın yoksulluğu, yoksulluğun bir kadın
sorunu hâline gelmesini incelerken aile içi şiddet, erken
evlilikler, boşanma, eşin evi terk etmesi, hane içi eşitsizlikler, eğitim eksikliği ve çalışma gibi kadını ilgilendiren
durumları da ele almaktadır.

Somutluk ilkesi: Araştırmaya göre yoksulluk ve
kadın yoksulluğu konusu belirli bir yer ve zamanda
gerçekleştiği için somut bir olaydır.
Nesnellik ilkesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................
..............................................
Bilmediğini varsaymak ilkesi: . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................................
..............................................
Konuların sınırlandırılması ilkesi: . . . . . . . . . . . . .
..............................................
..............................................

Toplumsal olguların değişebilirliği ilkesi: . . . . . . . .
..............................................
Kadın yoksulluğu üzerine araştırma yapmak amacıyla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
örneklem grubu olarak 100 yoksul kadın belirlenmiştir.
Bu kadınlar üzerine Elazığ’da bir alan araştırması planNedensellik ilkesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lanarak anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma
..............................................
sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiştir.
(www.hazarsam.com) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etkinlik
Aşağıdaki eşleştirme tablosunda kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutucuklara yazınız.
Kavramlar

Açıklamalar

1. Toplumsal olguların
değişebilirliği

Sosyoloji yeri ve zamanı belli somut olaylardan hareket eder.

2. Nedensellik

Sosyolog, araştırma sırasında ön yargılarından, inançlarından, değerlerinden
arınmalıdır. Çalışma nesnel olmalıdır.

3. Konuların
sınırlandırılması

Yeni araştırmada eski bilgiler unutulmalıdır.

4. Nesnellik

Sosyolog neyi araştıracağını belirlemelidir.

5. Somutluk

Değişme temel gerçektir. Konu tarihsel değişme sürecindeki durumuyla incelenmelidir.

6. Bilmediğini
varsaymak

Belli koşullar altında belli nedenler belli sonuçlar doğurur. Hiçbir konu nedeninden ayrı değerlendirilemez.
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Sosyolojinin Bilim Olduğunun Göstergeleri
HAZIRLIK SORULARI
Toplumun sürekli değişim gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda temel konusu toplum olan sosyolojiye
bilim diyebilir miyiz? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Kesinlik, Seçicilik, Mantıksallık, Evrensellik, Sistemlilik, Nesnellik

BİLİMİN NİTELİKLERİ
Bilim olgusaldır: Bilim insanının kendi duygu, görüş, ön
yargılarından ve herhangi bir dış etkiden uzaklaşarak bir nesne
veya olayı deney ve gözleme dayalı olarak kavramasıdır. Bilimsel bilgide hiçbir kuram ya da hipotez, gözlem ve deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Örneğin
“Dünya yuvarlaktır.” önermesi olgusaldır. Gözlem ve deneyle
doğru ya da yanlış olduğu söylenebilir. Bu farklılık bilim insanlarının probleme ve araştırmalara yaklaşımını, gözlemlerini,
yorumlamalarını etkiler.
Bilim kesindir: Bilimsel bilgiye ulaşmada kuşkucu ve
eleştirel bakış çok önemlidir. Konuların seçimi, süreci bu kuşkucu
ve eleştirel bakışla gerçekleşir. Araştırma tamamlandığında
bilimsel yöntemle ulaşılan sonuçlar kesin olarak kabul edilir.
Örneğin fizik bilginlerince değişik cisimlerin boşlukta düşüşleri
incelendikten sonra varılan “Boşlukta bütün cisimler aynı hızla
düşer.’’ yargısı kesinliği kabul edilmiş bir yasadır. Bu durumda hiç
kimse kesinlik ilkesiyle çelişmeden “Bütün cisimler boşlukta aynı
hızla düşmez. Ben bunu gözlemledim.” diyemez. Mantık ve
matematik, formel bilimler olup çıkarımları zihinseldir ve tam
kesinlik taşımaktadır. Oysaki doğa bilimlerindeki kesinlik mutlak
değildir. Sosyal bilimlerde ise zaman içerisinde değişken nitelik
taşıyan insan ve insanla bağıntılı olarak toplum ögeleri temel
alındığından bu alanlarda bilim kesinlik iddiasında bulunurken
daha dikkatli olması gerekmektedir.
Bilim seçicidir: Evrende olup biten olgular, çeşit ve sayı
yönünden sonsuzdur. Her bilim, kendi konusuyla ilgili olguları bunların içinden seçer ve diğerleriyle ilgilenmez. Sosyoloji
sosyolojiyle , psikoloji psikolojiyle ilgili sorunları inceler.
Bilim mantıksaldır: Bilimin ulaştığı sonuçlar her türlü
çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlıdır. Ayrıca bilim, bir hipotezi doğrulama işleminde mantıksal düşünme ve çıkarım ilkelerinden yararlanır. Bilimsel ifadeler, mantıksal açıdan doğru
çıkarımlar ile ulaşılmış, çelişkisiz ifadeler olmalıdır. Mantıklı
açıklamalardan uzak elde edilen bilgiler güvenilirlikten uzaktır.
Bilim evrenseldir: Tüm insanlığa aittir. Bilimsel bilgi
birikimsel bir süreçle her milletten insanın katkılarıyla günümüze
kadar ulaşmıştır. Bir bilim insanı tarafından elde edilen bilgiler
tüm insanlığın ortak kullanımındadır. Örneğin insanlığı tehdit

eden hastalıklara karşı geliştirilen ilaçlar, sadece üretildiği ülkenin
insanları tarafından değil tüm insanlık tarafından kullanılmaktadır.
Bilim genelleyicidir: Olgular arasında ilişkiler kurarak
benzerliklerden hareketle genellemelere ulaşır. Tek tek olaylarla
değil, genel olgularla uğraşır. Örneğin Ali’nin ve Ayşe’nin evlenmesinin toplum bilimi açısından önemi yoktur. Ama evlenme
olgusu toplum bilimini ilgilendirir. Toplum bilimi “Kadının
ekonomik özgürlüğe ve erkekle eşit haklara sahip olduğu toplumlarda tek eşlilik yaygındır.” gibi genel sonuçlar ortaya koyar.
Bilim eleştiricidir: Ne kadar akla uygun görünürse görünsün her iddia karşısında eleştirici tutumunu elden bırakmaz.
Örneğin maddenin en küçük parçasının atom olduğu kabul
edilirken bilimin eleştirici tavrı nedeniyle atomdan da küçük
parçaların bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda bilim kendi
kendini düzeltici bir süreçtir.
Bilim sistemlidir: Bilim gelişigüzel bir şekilde değil,
bilimsel yöntemi ve veri toplama tekniklerini kullanarak
sonuca ulaşır. Bilim kendi içinde bütünlüğe sahiptir. Toplumlar
tarihsel süreç içerisinde insanların bir arada yaşaması ile
oluşmuştur. Toplumu oluşturan kurumların ve grupların işleyişi ve değişimi, belirli yasalar çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi
içinde olur. Sosyolojinin toplumsal değişmenin dayandığı
toplumsal gerçekliği ve bu gerçeklikteki muhtemel yasa ya da
işleyiş biçimlerini bulup ortaya çıkarma çabası içerisinde
olması onun bilim olma iddiasının önemli bir boyutudur.
Toplum ve toplumsal çevre hakkında bilimsel bilgi edinmek
sosyoloğun işidir. Sosyologlar toplumun durmaksızın değiştiğini göz önünde tutar. Bilimin özelliklerinden en önemlisi,
yöntemli bir çalışma ile ölçülebilir, sınanabilir, sistematik
sonuçlara ulaşmaktır. Sosyoloji, geliştirdiği araştırma teknikleriyle ölçülebilir ve sınanabilir bilgiye ulaşmayı hedefler.
Sosyolojinin Temel İddiası
Toplumsal olaylar doğal ve anlaşılabilir olaylardır. Sosyoloji
toplumsal olay ve olguları betimlemeye ve aralarındaki ilişkileri
bulmaya çalışır. Olması gerekenle değil, olan ile ilgilenir. Değer
yargılarından uzak durur. Sosyoloji toplumsal yapıyı ve toplumsal
ilişkileri bilimsel yöntem kullanmak suretiyle inceler. Sosyolojinin pozitif bir bilim olmasını sağlayan belli başlı özellikleri vardır.
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Sosyolojinin Genel Özellikleri
• Sosyoloji, tek tek bireylerin sorunlarıyla değil, toplumu ilgilendiren sorunlarla ilgilenir. Örneğin
sosyoloji, ilk bakışta bireysel bir sorun olarak algılanan “intihar” olayının toplumsal boyutuyla
ilgilenir.
• Sosyolog, toplumsal olayları kendi değer ve beğenilerinin etkisi altında kalmadan nesnel (objektif)
olarak inceler.
• Sosyoloji, olanı olduğu gibi inceler. Ahlak, hukuk, din gibi bireylerin nasıl davranması gerektiğine
ilişkin kurallar koymaz. Bu anlamda sosyoloji kural koyucu normatif değildir. Örneğin sosyoloji
yardım etmeme davranışını iyi ya da kötü olarak değerlendirmez. Bu davranışın neden ve sonuçlarına eğilir.
• Sosyoloji doğa bilimleri gibi deneysel bir bilim değildir. Çünkü sürekli değişim hâlinde olan
toplumsal olayları ve toplumsal çevreyi laboratuvar koşullarında gözlemlemek ve yönlendirmek
mümkün değildir.
• Sosyoloji, toplumsal kurumların (aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset, hukuk) yapılarında ve işlevlerinde meydana
gelen değişmeleri tarihsel gelişim süreci içerisinde inceler. Örneğin Cumhuriyet’in ilanı ile beraber siyaset
kurumunun işlevinde meydana gelen değişmeler sosyolojinin alanına girer.
• Sosyoloji, toplumsal olguların nedenlerini bireylerde değil, diğer toplumsal olgularda arar. Örneğin köyden kente göç
olgusunu inceleyen bir sosyolog, bu olguyu bireysel tercihlerle açıklamaz. Göçün nedenini tarımda traktörün
kullanılması, sulu tarımın yapılmaması, toprakların miras yoluyla parçalanması vb. gibi diğer toplumsal olgulara bağlar.
• Sosyoloji, toplumsal yapıyı bir bütün hâlinde inceler. Diğer toplumsal bilimler toplumsal yaşamın farklı yönlerini ayrı
ayrı inceler. Örneğin sosyal antropolog kültürel yapıyı, ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüket
mini; sosyoloji ise toplumsal yapı içerisinde yer alan kültürel ögeleri, ekonomik ilişkileri, coğrafi konumu bilmek
zorundadır. Bu yüzden de sosyologlar sürekli olarak diğer toplumsal bilimlere başvurma gereksinimi duyarlar.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

SOSYOLOJİ BİLİMİ
Sosyolojinin gelişimi toplumsal olayların da doğa bilimlerinin kullandığı yöntemlerle incelenebileceği temel düşüncesine bağlıdır. Comte’un başlangıçta kullandığı “toplumsal
fizik” kavramının ve Durkheim’in “toplumsal olayları birer
nesne gibi ele almak” gerektiğini ifade eden formülünün
kökeninde bu düşünce vardır. O dönemde sosyolojinin,
doğa bilimleri gibi, olayları olduğu gibi betimleyebildiği ve
böylece “değer yargıları yerine gerçek yargıları” geliştirebildiği oranda bir bilim olduğuna inanılmaktaydı. Bu tutum,
gerçek bir düşünsel devrim oluşturmuştur. Daha önceki
olağan dışı birkaç kişi bir yana bırakılırsa Aristoteles,

Machiavelli (Makyevıl), Jean Bodin (Jan Bodin) ve özellikle
Montesquieu (Monteskü) toplumsal olguları esas olarak
felsefi ve ahlaki açıdan incelenmekteydi. Toplumun ne
olduğu değil de insan doğasına ve insan yaşantısının
amacına ilişkin dinsel ve fizik ötesi birtakım inançlara
göre toplumun ne olması gerektiği tanımlanmaya çalışılmakta yani değer yargılarına varılmaktaydı. İnsan ve
toplumun “birer nesne gibi” bilimsel şekilde incelenebileceği düşüncesi bile kutsal şeylere karşı bir saygısızlık
olarak görülmekteydi (Görsel 1.31)
(Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, 9-10)

Auguste Comte

Emile Durkheim

Anthony Giddens

İbni Haldûn

Max Weber

Pierre Bourdieu

Cemil Meriç

Erol Güngör

Şerif Mardin

Mübeccel B. Kıray

Ziya Gökalp

Z. Fahri Fındıkoğlu

Görsel 1.31: Sosyolojinin gelişimine katkıda bulunan sosyologlardan bazıları

1. Sosyolojinin bilim olma sürecinde geçirdiği aşamalar nelerdir?
2. Toplumun değer yargıları bilim insanlarını nasıl etkiler? Tartışınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

SOSYOLOJİ BİR BİLİM Mİ?
Durkheim ve Marx sosyolojinin bir bilim olduğunu
düşünmüşlerdir. Acaba insanın toplumsal yaşamını gerçekten bilimsel bir biçimde incelemek mümkün müdür?
Bu soruya cevap verebilmek için sözcüğün ne anlama
geldiğini bilmek zorundayız. Bilim nedir? Bilim, deneysel incelemenin sistematik yöntemlerinin, veri çözümlemelerinin, kuramsal düşüncenin ve uslamlamaların
mantık bakımından değerlendirilmesinin, özgül bir konu
hakkında bir bilgiler bütünü ortaya koymak için kullanımıdır. Bu tanıma göre sosyoloji, bilimsel bir çabadır.
Sosyoloji, deneysel incelemenin sistematik yöntemlerini, veri çözümlemelerini ve kuramlarını kanıtlar ve
mantıksal uslamlamalar ışığında değerlendirilmesini
içermektedir (Görsel 1.32).

Ancak insanları incelemek fiziksel dünyadaki
olayları gözlemekten farklıdır ve sosyoloji doğrudan
doğruya bir doğa bilim gibi görülmemelidir. Doğadaki
nesnelerden farklı olarak insanlar, yaptıklarına anlam ve
amaç katan, kendi kendilerinin bilincinde olan varlıklardır. Her şeyden önce insanlar kendi davranışlarında
benimsedikleri kavramları anlamadan toplumsal dünyayı doğru bir biçimde betimleyemezler. Örneğin bir
ölümü intihar olarak betimlemek, ele alınan kişinin o
sırada ne yapmaya niyetlendiğini bilmek anlamına gelir.
İntihar yalnızca, bir bireyin kafasında kendini yok etme
düşüncesi fiilen olduğunda gerçekleşebilir. Farkında
olmadan bir arabanın önüne atlayan ve ölen bir kişinin
intihar ettiği söylenemez.
İnsanları tam olarak doğadaki nesneler gibi inceleyemeyeceğimiz olgusu kimi bakımlardan sosyoloji için
bir üstünlüktür. Sosyoloji araştırmacıları, incelediklerine -diğer insanlara- doğrudan sorular yöneltebilirler.
Başka bakımlardan sosyoloji, doğa bilimcilerinin karşılaşmadıkları zorlukları ortaya çıkarır. Etkinliklerinin sık
sık yakından izlendiklerini bilen insanlar, olağan olarak
her zamanki gibi davranmazlar. Kendi tavırlarını,
bilinçli ya da bilinçsiz olarak her zamankinden farklı
gösterebilirler. Hatta araştırmacıya kendilerinden beklendiğini düşündükleri tepkileri vererek yardım etmeye
çalışabilirler.

Görsel 1. 32: Sosyoloji, toplumu inceleyen bir bilimdir.

(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.12)

1. Toplumsal yaşantı içinde gerçekleşen olay ve olguların bilimsel olarak incelenmesi mümkün müdür? Neden?
2. Sosyolojinin bilim olarak değerlendirilmesinin nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Etkinlik
Aşağıda bilimin nitelikleri ile ilgili tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara karşılık gelen kavramları bulmacada
işaretleyiniz.
1. Gözlenebilir olguları inceler.
2. Tek tek olaylarla değil, genel
olgularla uğraşır.
3. Eleştiriye ve şüpheye açıktır.
4. Konusunu, alanını sınırlar.
5. Kendi içinde tutarlıdır.
6. Genel geçerdir.
7. Aksi ispat edilene kadar kesindir.
8. Kendi içinde bütünlüğe sahiptir.
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1. ÜNİTE

Tümevarım mı Tümdengelim mi ?
HAZIRLIK SORULARI
1. Sosyolojik bir araştırmanın diğer bilimlerde yapılan araştırmalardan farklı yönlerini bulmaya çalışınız.
2. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan akıl yürütme yolları neler olabilir? Belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Tümevarım, Tümdengelim, Analoji

SOSYOLOJİDE AKIL YÜRÜTME YOLLARI
Tümevarım: Özel olaylardan hareketle genel yargılara
ulaşılmasına tümevarım denir. Aristoteles’e göre insan zihni,
aynı tür bütün fenomenlere uygulanabilen açıklayıcı bir ilkeye
gözlemler (deneyimler) sonucu ulaşır. Tek tek fenomenlerin
gözleminden genel bir ilkeye ulaşmak insana özgü bir yetidir.
Bu fenomenlerden öncül bir tümel yargı elde edilmiş olur. Bu
aşamadaki akıl yürütme biçimi tümevarımdır. Aristoteles
tümevarım ile genel bir kavramın tek tek gözlemlerden
hareketle açığa çıktığını belirtir.

ÖZEL

Geçerliliği zorunlu olmayan tümevarım akıl yürütmesi mantığın değil,
modern bilimin yöntemidir. Modern bilim olasılı
doğruluğu içerir. Türkiye’nin birçok bölgesinden
meydana gelen göçler
incelenip ortak nedenler
belirlenerek göç olgusuna
ilişkin bir genellemeye
ulaşılması tümevarım metoduna örnektir.

TÜMDENGELİM

TÜMEVARIM

Tümevarımın amacı, zihnin ulaşmak istediği tür için ortak
ve aynı olanı açığa çıkarmaktır. Ancak bu ulaşma biçimi bilimsel değildir. Bilimsellik için zihnin ulaştığı yargıya bağlı olarak
diğer fenomenlerin açıklanması gerekir. Bu akıl yürütme
biçimi zorunlu olarak geçerli değildir. Tümevarım önermeleri
olasılı doğruluğu ya da geçerliliği içerir. Tümevarım ile söz
edilen gözlemin tümünü incelemek olanaklı değildir. “Bütün
kuğular beyazdır.” önermesi dünyadaki bütün kuğuların
gözlem ve deneyle kontrol edilmesi ile ulaşılmış bir sonuç
değildir. Bu genellemeye belirli sayıda kuğunun gözlenmesi
sonucunda diğer kuğuların da beyaz olacağı varsayılarak
ulaşılmıştır. Bu nedenle sonuç zorunluluk taşımaz fakat doğru
olabilir. Tümevarım varsayımsal bir genellemedir. Tümevarım
önermeleri basit bir saymaya dayanır. Bu yüzden de bütün
tümevarım önermeleri eksiktirler. Tümevarım önermeleri genellemeye ulaşabilmek için sürdürülen saymaların sonucudurlar.

GENEL
Görsel 1.33: Tümevarım ve tümdengelim metodu

Tümdengelim: Genel yargılardan hareketle özel olayların
açıklanmasına tümdengelim denir. Tümel önerme kendisinden
başka önermeler elde edilmesine olanak tanır. Zihnin ulaştığı
sonuçlar zorunlu olarak doğrudur. Bu yöntem bilgi elde
etmenin sonu değildir. Tümün bilgisine “neden” sorusu sorularak o tümün alt bilgisi ilerleyecektir. “Bütün canlılar ölümlüdür.” tümel (genel) önermesinden yola çıkarak “Bütün kuşlar
canlıdır.” önermesi, zihinsel olarak aklı “O halde bütün kuşlar
ölümlüdür.” zorunlu akıl yürütmesine yöneltir. Örneğin
“Sosyal değişmelerin temel faktörü ekonomidir.” teorisindeki
genel ifadeye dayanarak toplumdaki sosyal değişmeleri açıklamak tümdengelim metoduna örnektir.
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1. ÜNİTE
Etkinlik

Göçün nedenlerinden biri olan İşsizliğin sonuçları ile ilgili tümevarım yöntemini kullanarak sunu hazırlayınız.
Hazırladığınız sunuları sınıfta paylaşınız.

Etkinlik

TÜİK, 2018 Verileri

En Fazla Göç Alan İller

En Az Göç Alan İller

İstanbul: 385.482

Şanlıurfa: 56.748

Ankara: 184.382

Van: 44.954

İzmir: 130.092

Diyarbakır: 50.822

Antalya: 95.920

Hatay:42.655

Bursa - 80.940

Mersin: 61.917

Kocaeli - 80.457

Kayseri:48.047

Tabloda şehirlerin göç alma durumları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Size göre şehirlerin göç alma durumları ile gelişmişlikleri arasında bir ilişki var mıdır? Tablodan hareketle nasıl bir çıkarım yapılabilir?

Etkinlik
Aşağıda sosyolojide kullanılan yöntemlerle ilgili örnekler verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutucuklara yazınız.
Kavramlar

Açıklamalar

1. Tümevarım

Gözlemlediğim sulu tarımın yapıldığı Seyrek köyünde köyden kente göç oranı
azdır. Gözlemlediğim sulu tarımın yapıldığı Ortaklar köyünde köyden kente göç
oranı azdır. O hâlde sulu tarımın yapıldığı köylerde köyden kente göç oranı azdır.

2. Tümdengelim

Arjantin’de enflasyon oranı yüksek olduğundan toplumsal muhalefet fazladır.
Yunanistan’da da enflasyon oranı yüksektir. Öyleyse Yunanistan’da da toplumsal
muhalefetin fazla olduğu söylenebilir.

3. Anoloji

Toplumsal değişmenin çok hızlı olduğu dönemlerde suç oranı artar. İstanbul’un
toplumsal değişme hızı çok fazladır. O hâlde İstanbul’da suç oranı artar.

Etkinlik
Tümevarım yöntemini sosyolojide kullanan Emile Durkheim hakkında bilgi toplayarak bir sunum yapınız.
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1. ÜNİTE

Sosyolojik Araştırmaların Tarihsel Gelişimi
HAZIRLIK SORULARI
Makro ve mikro kavramlarının ne anlama geldiğini önceki bilgilerinizden hareketle ifade ediniz.

KAVRAMLARIMIZ
Makro Yaklaşım, Mikro Yaklaşım

SOSYOLOJİDE MAKRO VE MİKRO YAKLAŞIMLAR
19. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen Fransız İhtilali
ve Sanayi Devrimi sonrasında yaşanan toplumsal sorunlar,
toplumsal yapıda oluşan hızlı ve köklü değişimler sosyolojinin
bir bilim olarak ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca pozitif
bilimlerin gelişmesi de toplum biliminin ortaya çıkması için
gerekli koşulları hazırlamıştır. Bu dönemde sosyolojinin kurucuları sayılan Saint Simon (Sen Simon) ve Auguste Comte sosyolojide kuramsal çalışmaların da öncüleri olmuşlardır.

hızlı geliştiği Fransa ve İngiltere’de alan araştırmalarının ilk
örneklerine rastlanmaktadır. Le Play (Löpley), endüstri yaşamının işçi sınıfı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Onun, sanayi
kesiminde çalışan insanların sorunlarını belirleyebilmek
amacıyla işçi aileleri üzerinde yaptığı çalışmalar, mikro yaklaşımın ilk örneklerini oluşturur. Sosyolojide alan araştırmaları
yüz yüze etkileşimle yapılır. Alan araştırmasında araştırmacı
gözlem ve bizzat katılımla alanda araştırma yapar (Görsel 1.34)

Tarihsel açıdan bakıldığında sosyolojide önce kuramsal
çalışmaların yapıldığını, daha sonra alan araştırmalarına ağırlık
verildiğini görmekteyiz. Sosyolojide iki temel yaklaşımdan söz
edebiliriz: makro ve mikro yaklaşım. Günümüze kadar yapılan
sosyolojik çalışmaların pek çoğu sosyal sistemlerin ve sosyal
yapıların analiziyle ilgilenen makro yaklaşımlardır. Kuramsal
çalışmalarda makro yaklaşım önem kazanır.
Makro yaklaşımın temel ilkesi, toplumu bütünlüğü içinde
Görsel 1.34: Monografi mikro sosyolojik yaklaşımlarda sıklıkla kullanılan
kavramaktır. Makro yaklaşımların ortak niteliği toplumları
bir tekniktir. Monografi tekniğini ilk kez Le Play kullanmıştır.
bütün insanlık tarihi içinde ele almaları ve insanlığın doğuşundan bugüne kadar meydana gelebilecek olayları açıklayabileMikro yaklaşım, toplumdaki sorunların belli kesitinin
cek modeller ortaya koymaya çalışmalarıdır. Bu yaklaşım incelenmesi, sorunların giderilmesi yolunda plan ve
ekonomik sistemlerin ya da toplumsal sınıfların oluşumu gibi programlar yapılması amacına yöneliktir. Makro yaklaşım,
geniş konuları ele alır.
gündelik yaşamın ardındaki kurumsal yapıları anlamak,
mikro yaklaşım ise büyük kuramsal kalıplara ışık tutmak için
Mikro yaklaşım ise toplumsal gruplar ve bireylerin birbirle- gereklidir. Sonuç olarak yüz yüze iletişim, her türlü toplumriyle etkileşimlerini ele alır. İnsanların günlük davranışlarının, sal birlikteliğin ve oluşumun öncelikli gereği olduğundan
yüz yüze iletişim durumlarıyla beraber ele alınmasına mikro çözümlemeleri makro kuramsal çözümlemelerden
genel anlamda mikrososyoloji denmektedir. Sanayileşmenin ayrı tutabilmek imkânsızdır.
Sosyolojik Teoriler

Yaklaşımlar

Teorilerin Özellikleri

Anahtar Kavramlar

Sembolik
Etkileşimcilik

Mikrososyolojik
Yaklaşım

İnsanların yüz yüze etkileşim kurmak ve
toplum yaşamı oluşturmak için
kullandıkları sembolleri araştırır.

Semboller, etkileşim,
anlamlar, tanımlar

Fonksiyonel
İşlevselci Analiz

Makrososyolojik
Yaklaşım

Toplumu oluşturan parçaların
birbiriyle olan ilişkilerini araştırır.

Yapı, işlevler
(gizil veya açık),
işlevsel olmayan denge

Toplumdaki kıt kaynakları kullanmak
için verilen mücadeleyi ve egemen güçlerin
güçsüzleri nasıl kontrol ettiklerini araştırır.

Eşitsizlik, güç, iktidar,
çatışma, rekabet,
sömürü, istismar

Çatışmacılık

Makrososyolojik
Yaklaşım

Tablo 1.2: Sosyolojide kullanılan yaklaşımlar
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1. ÜNİTE
Okuma Parçası

Aşağıdaki görseli inceleyip metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

Görsel 1.35: Suç, olay yeri inceleme

TOPLUMA İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR
Sosyologlar topluma ilişkin farklı yaklaşımlara sahiptirler. Bazıları toplumun yapısına odaklanarak sosyal
dünya üzerinde çalışmak için geniş çaplı veya makro bir anlayışı benimserler.
Bu tür sosyologlar, toplumun yapısını oluşturan çeşitli sosyal kurumlara ve onların aralarındaki bağlara odaklanırlar. Örneğin tekil bir aile veya ailenin bir üyesini ya da tekil bir okulu veya öğrenciyi çalışmaktan ziyade, toplumun bütünü için ailenin veya eğitim sisteminin oynadığı rol üzerinde çalışırlar. Diğer bazı sosyologlar ise küçük
çaplı veya mikro anlayışı benimseyerek küçük çaptaki etkileşim üzerinde çalışmaya eğilimli olurlar. Örneğin;
“Tekil bir aile ve aile üyeleri arasındaki etkileşim nasıl işlemektedir?” sorusuna odaklanırlar veya tek bir okul
üzerinde örnek çalışma yaparlar.
(Ken Browne, Sosyolojiye Giriş, s.50-51)

Obezite

Cinsiyet ayrımcılığı

İslamofobi

Irkçılık

Suç

1. Makro ve mikro yaklaşımların araştırmalardaki temel farkları nelerdir? Belirtiniz.
2. Yukarıda verilen sosyal olgulardan birini seçerek bu sosyal olguyu hangi yaklaşımlar çerçevesinde ele
almak istediğinizi belirtiniz. Seçtiğiniz bu olguyu belirlediğiniz yaklaşım çerçevesinde kısaca açıklayınız.
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Biliyor muydunuz?
Avrupa geleneği sosyolojinin sınırlarını genel olarak kuramsal çalışmalara doğru geliştirirken Amerikan geleneğinin
ise uzmanlaşmaya ve alan araştırmalarına daha yatkın olduğunu biliyor muydunuz?
(iletisimdergisi.gazi.edu.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
Emile Durkheim (1858-1917)

Durkheim toplumu bir bütün oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir
organizmaya benzetir. Bu açıdan da toplumun onu oluşturan bireylere indirgenemeyecek nitelikte bağımsız bir
gerçekliği olduğunu düşünür. Durkheim, çalışmalarında toplumun bireylerden bağımsız bir gerçekliği olduğunu
savunmakla kalmaz ayrıca bireylerin üstünde (yani bireylerden daha önemli) ve üzerinde bir gerçekliği olduğunu da
savunur. Toplumun bireyler üzerinde kolektif nitelikteki toplumsal olgular (gerçeklikler) aracılığı ile yaptırım gücüne
sahip olduğunu vurgular. Kolektif nitelikleri ve bireylerin dışında gerçeklikleri olan toplumsal olgular bireyler
üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı bir güce de sahiptir.
Durkheim, işlevselci olarak adlandırılan bir toplum modeli benimsemiş ve bu açıdan modern sosyolojinin en
önemli yaklaşımlarından yapısal işlevselciliğin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
George Herbert Mead (1863-1931)
Sembolik etkileşimcilik toplumu bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin bir ürünü olarak ele
alır. Sembolik etkileşimciliğin sosyolojideki gelişiminde C. H. Cooley’in (Kuli) ve W.I. Thomas’ın (Tomas) önemli
katkıları olmakla birlikte George Herbert Mead (Corc Herbırt Miit) bu yaklaşımın kurucusu olarak kabul edilir. Sembolik etkileşimciler toplumsal düzenin, içinde yaşadığımız dünyada bulunan her şeye (nesnelere, olaylara, eylemlere
ve benzerine) atfettiğimiz anlamlar sonucu oluştuğunu düşünürler. Bu süreçte semboller veya simgeler, şeyler ile bu
şeylere atfettiğimiz anlamları temsil ettiklerinden dolayı kritik bir öneme sahiptirler. Nitekim bir sembol, bir nesne
veya olayı sadece temsil etmez aynı zamanda onu belirli yönlerde tanımlar.
Mead’e göre benlik insanlara rol alma sürecinde kendilerini ötekilerin gözünden görebilme imkânı sağlar. Başka
bir ifadeyle benlik sayesinde kendimize dışarıdan bir nesneye bakar gibi bakabiliriz. Diğerlerinin bizi nasıl gördüklerini veya diğerlerinin gözüyle nasıl göründüğümüzü yorumlayabiliriz. Yalnızca kendimizin değil başkalarının da
farkına varırız. Başkalarının hislerini, niyetlerini ve beklentilerini yorumlayabiliriz. Sembolik etkileşimcilik semboller aracılığıyla bireylerin nasıl günlük etkileşimlerinden anlamlı bir toplumsal düzen oluşturdukları ile ilgilenir.
(J. H. Turner, L. Beeghley, C. H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, 366-370, 481-490)

1. Yukarıda verilen metinlerdeki araştırma alanlarının özelliklerine dikkat ediniz. Buradan hareketle makro
ve mikro yaklaşımların neyi savunduğunu bulmaya çalışınız.
2. Toplumsal olayların araştırılmasında siz hangi yaklaşım türünü kullanırdınız? Neden?

Etkinlik
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna (D), yanlış olanların sonuna (Y) yazınız.
KONTROL TABLOSU
İnsanların günlük davranışlarının, yüz yüze iletişim durumlarıyla beraber ele alınmasına genel
anlamda mikrososyoloji denmektedir.
Makrososyoloji, en genel olarak ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük
ölçekli toplumsal sistemlerin çözümlenmesidir.
Makro yaklaşım, gündelik yaşamın ardındaki kurumsal yapıları anlamak için; mikro yaklaşım ise
büyük kuramsal kalıplara ışık tutmak için gereklidir.
Mikro yaklaşımın temel ilkesi, toplumu bütünlüğü içinde kavramaktır.
Makro yaklaşım toplumsal grupları ve bireylerin birbirleriyle etkileşimlerini ele alır.
Makro yaklaşımın sosyolojideki ilk temsilcileri Saint Simon, Auguste Comte ve Emile Durkheim'dır.
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Sosyolojik Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Şimdiye kadar herhangi bir anket uygulamasına katıldınız mı? Katıldıysanız anketin konusu neydi?
2. Sizce anket hangi konularda ve niçin yapılır?
3. Çevrenizde meydana gelen olaylarla ilgili gözlemlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Anket, Monografi, Sosyometri, Görüşme, Olay İncelemesi, İstatistik

SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
Araştırma: bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir problemi çözümlemek ya da eldeki bilgileri geliştirmek için bilimsel yöntem ve
tekniklerden yararlanılarak yapılan sistematik çalışmalardır.
Araştırma sürecinde takip edilen yöntem, araştırma sonuçlarının
doğru, geçerli ve güvenilir olup olmadığının bir göstergesidir. Bir
bilimin amacına ulaşmasını her şeyden önce yöntem sağlar.
Yöntem, “Nasıl” sorusuna cevap verir. Buradaki amaç var olan
gerçeği en doğru ve güvenilir şekilde açıklamaktır. Sosyoloji de
araştırdığı toplumsal gerçek hakkında geçerli ve güvenilir bilgilere bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak ulaşabilir.
Araştırdığımız konuya uygun yöntem seçildikten sonra bu yöntemi uygulayabilmek için birtakım araştırma teknikleri seçilir.
Araştırma teknikleri, araştırma konusuna uygun olarak bilimsel
yöntemin uygulanmasını sağlar. Her bilim gibi sosyoloji de
bilimsel yöntemi ve kendisine uygun veri toplama tekniklerini
kullanarak toplumsal yapı ve toplumsal değişme gibi toplumsal
gerçek hakkında bilimsel bilgiler ortaya koyar. Yöntem, bir
etkinlikte bulunurken, bir amacı gerçekleştirirken izlenen yol ve
uyulması gereken kurallar anlamına gelir. Bilimsel yöntemin
sosyoloji dâhil sosyal bilimlerin öteki dalları için de genel geçer
bir işlevi vardır. Ancak veri toplama teknikleri böyle değildir ve
bunlar bilim dallarına göre değişir. Toplumsal olayların çok çeşitli
olması ve bunlara etki eden çok sayıda nedenin olmasından
dolayı sosyolojide farklı veri toplama teknikleri kullanılır. Yöntem
denilince araştırmacının yapacağı çalışmayı gerçekleştirmek için
kullandığı genel yaklaşım anlaşılmalıdır. Problemi ele alış
şeklidir. Teknik ise yöntemde uygulamak üzere bilgi toplama
vasıtasıdır. Yöntem, tekniği içine alır. Sosyolojik araştırmada veri
toplama tekniklerinin başlıcaları şunlardır: anket, görüşme,
istatistik, monografi, sosyometri, olay incelemesi.

Görsel 1.36: Anket

Anket: Bir konu üzerinde bir kişi veya bir grubun düşünce,
tutum, inanç, değer ve eğilimlerine ait bilgi toplamak amacıyla
hazırlanmış soru listesidir. Anket tekniği ile çok sayıda veri
toplamak mümkündür. Anket uygulanırken evrenin belirlenmesi ve örneklemin seçilmesi gereklidir.
Evren: Herhangi bir araştırma ya da gözlem alanına
giren bireylerin tümüne evren denir (Görsel 1.36). Çok
sayıda kişiyi kapsayacak kadar geniş ya da az sayıda kişiyi
kapsayacak kadar dar olabilir. Evrenin sınırlandırılması araştırmacının amacı doğrultusunda olur. Bir toplumun ya da büyük
bir grubun bireylerinin tümüne anket uygulamak hem masraflı
bir iştir hem de zaman ve emek kaybına neden olur. Bu durum
örneklem yoluyla aşılır.

Görsel 1.37: Görüşme

Örneklem: Araştırmada evrenin bütün özelliklerini yansıtacak bir bölümünün seçilmesidir. Seçilen örneklemin evrenin
küçük bir örneğini oluşturmasına dikkat edilir. Anket bu örneğe
uygulanır ve elde edilen sonuç bütün evren için geçerli sayılır.
Görüşme: Araştırılan konu üzerinde bilgi toplamak
amacıyla yapılan karşılıklı konuşmalardır. Önceden hazırlanmış sorular görüşmeci tarafından sözlü olarak katılımcılara
sorulur, katılımcıların verdiği cevaplar kayıt altına alınır
(Görsel 1.37).
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Görüşme genellikle önceden hazırlanmış bir soru formu
çerçevesinde yapılır. Görüşmeci, soruları görüşülen kişiye,
sözel olarak sorar ve görüşülen kişinin sorulara verdiği cevaplar görüşmeci tarafından kaydedilir. Görüşme katılımcının
sayısına, niteliğine, görüşmede uygulanan kuralların niteliğine
göre çeşitlere ayrılır.

Burada önemli olan seçilen örneklemin, temsil ettiği bütünün
özelliklerini taşımasıdır. Bu da araştırmacının o konuda oldukça
geniş bir bilgiye sahip olmasını gerektirir. Monografi tekniği,
yalnız bir sosyal grubun özel yönünü incelemede değil grubun
etkinliklerinin tümünü kavramada da kullanılabilmektedir.
Monografi tekniğini ilk kez uygulayan Frederic Le Play
(Firederik Lö Piley, 1806-1882) işçi aileleri üzerinde araştırma
İstatistik: Araştırmacının incelediği konuyla ilgili ulaştığı yapmıştır.
sonuçları sayısal verilere dönüştürmesi, bunları tablo ve grafikler ile göstermesidir. İstatistik; sayısal verilerin elde edilmesi,
Sosyometri: Bir toplumsal gruba bağlı üyelerin birbirine
sınıflandırılması, sunulması ve yorumlanmasında kullanılan karşı duydukları sevgi, saygı, kıskançlık, beğeni gibi duygusal
bir tekniktir. Sosyolojinin konusuna giren olguların birçoğu bağları ortaya çıkarmaya çalışan bir ölçme tekniğidir. Grup
sayılabilir ve ölçülebilir olduğundan sosyoloji istatistikten bireylerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin duygusal yönleri,
olabildiğince yararlanır. Ancak sayısal verileri elde etmek grubun genel görünümü, uyumu, bütünlüğü ve bölünmeleri
yeterli değildir. Verilerin ne anlama geldiğini ve bunlardan hakkında objektif bilgiler edinmek için kullanılan bir tekniktir.
nasıl geçerli sonuçlar çıkarılabileceğini de bilmek gerekir. Amerikalı sosyolog Jacob Moreno (Yakop Moreno,
Nüfus, nüfus artış hızı, evlenme ve boşanma oranları, çocuk 1892-1974) tarafından ortaya konmuştur. Sosyometri bir
ölümleri, suç işleyenlerin sayısı, yıllık tüketilen et ve sütün grubun üyelerine birbirlerine karşı ne hissettiklerini sorma
toplamı gibi toplumu yakından ilgilendiren birçok veri istatis- temeline dayanır. Böylece gruptaki insanların başkaları
tikle değerlendirilir (Görsel 1.38)
hakkındaki düşünceleri ve başkalarının kendileri hakkındaki
düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bir grup içindeki kişilerin
birbirlerine yakınlaşma ve uzaklaşma dereceleri sosyometrik
testlerle ölçülür. Elde edilen bilgiler sonucunda sosyogram
denilen şema ya da grafikler oluşturulur. Bu şema ve grafikler% 23,4
le bireyler arasındaki ilişkileri ve grubun sosyal yapısını net bir
şekilde anlayabiliriz. Sosyometri tekniği özellikle küçük
grupların incelenmesinde oldukça önemli bir tekniktir.
% 8,8

% 67,8

0-14 yaş
15-64 yaş
65 ve üstü

Görsel 1.38: Türkiye nüfusunun yaş yapısı (TÜİK-2018)

Monografi: Toplumda sınırları belirlenmiş bir konunun,
bir toplumsal birimin her yönüyle derinlemesine incelenmesidir.
Monografi tekniğini kullanan araştırmacı inceleyeceği olayın
ya da bir toplumsal birimin kapsamına giren grupların hepsini
ele almak yerine örneklem olarak bunların birkaçını alıp derinlemesine tüm yönleriyle inceler.
Görsel 1.40: Jacob Levy Moreno

Görsel 1.39: Frederic Le Play

Olay İncelemesi: Sınırları belirlenmiş toplumsal bir olayı
bütün yönleriyle çözümlemeye çalışmaktır. Örnek olay incelemesinde inceleme alanı tek bir konuyla sınırlıdır. Burada amaç
inceleme konusunu tanımak, olayın gelişim aşamalarını saptamaktır. Olay incelemesi tekniği, incelenen olaya derinliğine
nüfuz edebilme, olay hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilme ve
olayın tekilliğini kavrayabilme imkânı verir. Ayrıca olayın
ortaya çıkabilme koşullarını, olayın içindeki ve yakın çevresindeki süreçleri, olayın dinamiklerini, gelişimini, olayla etkileşim içindeki diğer süreçleri, olay içindeki insan faktörünün
yerini, insanın olayı yönlendirebilme veya olay tarafından
yönlendirilme ihtimallerini tanımayı sağlar. Olay incelemesi
özellikle kriminoloji (suç bilimi) alanında çok kullanılmaktadır. Suç sosyolojisinde örnek olay incelemesi suç olgusunun
toplumsal kaynaklarını belirlemede çok önemli bir tekniktir.
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Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 1.41: Anket

Görsel 1.42: Görüşme

www.tuik.gov.tr

Tablo 1.3: İstatistik

Pekâlâ, son bir soru. “Genel
olarak kamuoyu yoklamaları
hakkında ne düşünüyorsun?”

Görsel 1.43: Veri toplama
Mike, aslında bu söylediğin bir
yanlış anlama. Geçenlerde yapılan
bir anket yoklamasında
cevaplayanların %93’ü kamuoyu
yoklamalarının kendi kanaatleri
üzerinde hiçbir etkisi
olmadığını belirttiler.

Şey, doğrusunu söylemek gerekirse
bir sürü kamuoyu yoklaması var.
Ve de bunların çoğu kendini
doğrulayan kehanetlere dönüşüyorlar.
İnsanların bunlardan etkilenmekten
başka çareleri yok.

Şey, Evet,
yanlış anlamış
olabilirim.

Niçin,seni
kararsız diye
yazmıyorum ki?

Görsel 1.44: Garry Trudeau (Geri Trudo)

Görselleri incelediğinizde sosyolojide kullanılan veri toplama teknikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Biliyor muydunuz?
Le Play denilince akla ilk gelen kavramların aile, aile sınıflaması, aile bütçesi, monografi ve aile monografileri
olduğunu, ayrıca gözlem tekniğini sosyolojiye ilk kazandıranın yine Le Play olduğunu, Türkiye’de bilimsel niteliği
bakımından en dikkat çekici ilk monografik araştırmanın Sadri Aran tarafından Evedik köyünde yapıldığını ve bu
araştırmanın 1938’de yayımlandığını, Mümtaz Turhan’ın Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı köyler üzerinde yapmış
olduğu araştırmasının Türkiye’deki ilk kültür değişmesi örneğini teşkil ettiğini biliyor muydunuz?
(dergiler.ankara.edu.tr)
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Yorumlayınız
GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ANKET FORMU
Bu anket formu, toplumda bulunan bazı kesimlerin gazete okuma alışkanlıkları üzerine hazırlanmış bir
örnektir. Ankete verilecek cevaplar araştırma bulgularının gerçeğe uygunluğu açısından çok önemlidir.

Cinsiyetiniz
A) Erkek

Yaşınız
B) Kadın

A) 17-21

B) 22-40

C) 41-60

Mesleğiniz
A) Profesyonel / Üst düzey yönetici
B) Yönetici
C) Müdür
D) İşçi
E) Öğrenci

F) Kendi işi / İşletme sahibi
G) Emekli
H) İşsiz
I) Ev kadını
İ) Diğer

SORULAR
1. Günlük gazete okuyor musunuz?
A) Her gün
D) Haftada 1

B) Haftada 4-5 defa
E) Haftada 1’den az

C) Haftada 2-3 defa
F) Hiç bir zaman

2. Genelde bütün gazeteleri okur musunuz?
A) Hepsini
D) Göz gezdiririm

B) Çoğunu
E) Hiç birini

C) Bir kısmını

3. Hangi gazeteyi ya da gazeteleri okursunuz?
A) A gazetesi
D) D gazetesi

B) B gazetesi
E) Diğer

C) C gazetesi

4. Hangi haberleri en çok nereden takip edersiniz?
A) Gazete
D) İnternet

B) TV
E) Diğer

C) Radyo
F) Bilmiyorum

5. Aşağıdakilerden hangisinin en doğru haberleri verdiğini düşünüyorsunuz?
A) Gazete
D) İnternet

B) TV
E) Diğer

C) Radyo
F) Bilmiyorum

1. Verilen anketin konusu nedir?
2. Araştırmacı bu anket ile hangi sonuçlara ulaşabilir? Açıklayınız.
3. Anketin örneklemini nasıl belirleyebiliriz? Açıklayınız.
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İSTATİSTİK İNCELEME
Aşağıdaki istatiksel veriler öğrenciler üzerinde uygulanmış bir anketin bir bölümüyle ilgili verileri içermektedir.
Anketle ilgili birkaç veri kendi başına bir anlam ifade etmez. Ancak bu veriler anket sorularının bütünlüğü içinde
değerlendirilirse bir anlam ifade edebilir. Bu ankette sorular araştırma evrenini temsil eden ve örneklem olarak
seçilen toplam 308 kişiye uygulanmış ve anketin sonuçları yüzdelik olarak ifade edilmiştir.

%56
İyi 172 Kişi

Okulunuzda
verilen eğitim
hakkında ne
düşünüyorsunuz?

%39
Orta 121 Kişi

%5
Kötü 15 Kişi

Tablo 1.4: Soruya verilen cevapların yüzdelik dağılımı

"Okulunuzda verilen eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna öğrencilerden %56’sı iyi, %39’u orta, %5’i de
kötü olarak cevap vermiştir. Öğrenciler okullarında verilen eğitim hakkında olumlu düşüncelere sahiptir.

100,0
80,0

%

Okulunuzda
yapılan
sosyal etkinliklerin
yeterlilik düzeyini
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Tablo 1.5: Soruya verilen cevapların yüzdelik dağılımı

Öğrencilere “Okulunuzda yapılan sosyal etkinliklerin yeterlilik düzeyini nasıl buluyorsunuz?” sorusu sorulduğunda sportif etkinlikleri “Hiç yeterli bulmuyorum.” diyenlerin oranı %7,2, “Biraz yeterli buluyorum.” diyenlerin
oranı %19,8’dir. “Normal buluyorum.” diyenlerin oranı %36,3 “Oldukça yeterli buluyorum.” ve “Çok yeterli
buluyorum.” diyenlerin oranı %36,7’dir.
(Yaşar Yeşilyurt, Şiddetin Önlenmesi, 2005)

1. Yukarıda verilen bilgilere hangi teknikler kullanılarak ulaşılmıştır? Belirtiniz.
2. Veriler ışığında sonuçları yorumlayınız.
3. Sonuçlarla ilgili genellemeler yapabilir misiniz? Neden?
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Etkinlik
Aşağıdaki eşleştirme tablosunda kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutucuklara yazınız.
Kavramlar

Açıklamalar

1. Anket

Sınırları belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesidir.

2. Görüşme (Mülakat)

Toplumsal nitelik taşıyan herhangi bir konu veya olay hakkında bireylerin
düşüncelerini tespit etmek için hazırlanmış soru listesi ile bilgi alınmasıdır.

3. Monografi

Araştırma evreninin bütün özelliklerini yansıtacak bir bölümünün seçilmesidir.

4. Sosyometri

Küçük gruplarda grup üyeleri arasındaki duygusal yakınlaşma derecesini
(sevme, kıskanma, nefret etme gibi) belirlemeye yarayan bir araştırma tekniğidir.

5. Olay İncelemesi

Araştırmacının araştırdığı konuyla ilgili ulaştığı sonuçları sayısal verilere
dönüştürmesi, bunları tablo ve grafikler ile göstermesidir.

6. İstatistik

İncelenen olaya derinliğine nüfuz edebilme, olay hakkında ayrıntılı bilgi sahibi
olabilme ve olayın tekilliğini kavrayabilme tekniğidir.

7. Evren

Yüz yüze ve sözel olarak yapılan bilgi toplamadır. Bu teknik bir kişiyle olabileceği gibi bir grup insanla da olabilir.

8. Örneklem

Herhangi bir araştırma ya da gözlem alanına giren bireylerin tümüne denir.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuduktan sonra inceleyerek soruları cevaplayınız.
AĞAKÖY MONOGRAFİSİ
Bursa ili Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy, sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini kooperatifleşme yoluyla sanayiye
ve hizmet sektörüne yöneltmiş, böylece refah düzeyi oldukça yüksek yerleşim merkezlerinden biri konumuna gelmiştir.
Ağaköy, 2000 yılı Nüfus Tespit Sonuçlarına göre 160 haneli olup köy nüfusu 926’dır. Köydeki 122 tarım işletmesinin toplam arazi varlığı 3300 dönümdür. Bunun %78.3’ü tarıma elverişli arazi niteliğindedir. Tarımsal arazinin
tamamında sulu tarım ve meyvecilik yapılmaktadır. Köy alet ve makine açısından da oldukça zengindir. Nitekim
Ağaköy’de 93 traktör, 100 su motoru, 50 kültivatör, 30 yağmurlama sulama sistemi mevcuttur. Köy halkının yaklaşık
%90’ı okuma yazma bilmektedir. Ayrıca kültür düzeyi yüksek, gelenek ve göreneklere bağlı, çalışkan, disiplinli ve
bilinçli bir toplum yapısı söz konusudur.
Yardımlaşma, birbiriyle pozitif diyalog kurma gibi duygu ve düşünceler gelişmiştir. Bunda köy halkının 1958
yılında kurduğu Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin büyük etkisi vardır. Köy halkının ekonomik durumunu
iyileştirmek, tarımsal ürünlerini değerlendirmek ve pazara ulaştırmak amacıyla kurulmuş olan Tarımsal Kalkınma
Kooperatifinin bugün 227 üyesi, yaklaşık 14 milyar TL sermayesi vardır. Kooperatif 3.600 ton/yıl kapasiteli soğuk
hava deposu işletmeciliği, akaryakıt istasyonu, tarımsal girdi pazarlaması, market, kantar, nakliye işletmeciliği gibi
değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Köy halkının tamamının kooperatife ortak olması dolayısıyla iş birliği
doğrultusunda ortak başarılara ulaşılması sağlanmıştır. Köy halkının ortalama yıllık gelirinin yaklaşık 5.000 dolar
olduğu tahmin edilmektedir.
(www.20.uludag.edu.tr)

1. Monografi örneğinden hareketle monografilerde araştırmacının neleri göz önünde bulundurduğunu ve
monografinin özelliklerinin neler olabileceğini söyleyiniz.
2. Monografi tekniğinin uygulanabileceği gruplara örnekler veriniz.
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Etkinlik

Gençlerde sosyal medya kullanımı ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Bu araştırmayı gerçekleştirmek için yapacağınız görüşmelerde katılımcılara hangi
soruları yöneltirdiniz. Aşağıda boş bırakılan yerlere soruları yazınız.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yorumlayınız
Aşağıdaki tabloları inceleyerek soruyu cevaplayınız.
Adı soyadı :
Sınıfı
:
Sınıfınızdaki hangi arkadaşınızla
birlikte ders çalışmak istersiniz?
Tercih sırasına göre üç isim yazınız.
1. Tercihim:.....................................
2. Tercihim:.....................................
3. Tercihim:.....................................
Sınıfınızdaki hangi arkadaşınızla
birlikte bir eğlenceye veya geziye
gitmek istersiniz?
Tercih sırasına göre üç isim yazınız.
1. Tercihim:.....................................
2. Tercihim:.....................................
3. Tercihim:.....................................

Tarih : ....... / ....... / .......

SOSYOMETRİ
Seçilen
Seçen
Sıra
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adı Soyadı

2
3
4
5

1. Tercih Sayısı
2. Tercih Sayısı
3. Tercih Sayısı
Toplam

Tablo 1.6: Sosyometri ve değerlendirme tablosu

1. Tercih (Kırmızı Ok)
2. Tercih (Mavi Ok)
3. Tercih (Yeşil Ok)
Erkekleri temsil eder.
Kızları temsil eder.

Tablo 1.7: Sosyogram tablosu örneği

Sosyometri tekniğinin özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.
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Sosyolojide Gözlem ve Gözlem Çeşitleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Yeni katıldığınız bir çevreye uyum sağlama sürecinde öncelikle yapacağınız şey ne olur? Neden?
2. “Araştırma, herkesin gördüğünü görmek, kimsenin düşünmediğini düşünmektir.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Basit Gözlem, Sistematik Gözlem

GÖZLEM
Gözlem, sosyal bilimlerde 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Olayları kendi doğal akışları içinde ele alan bilgi
edinme sürecine gözlem denir. Olay ya da olgular arasında nedensellik ilişkisinin kurulması için gerekli olan ilk bilgi,
gözlem yolu ile elde edilir. Gözlem, basit ve sistematik gözlem olmak üzere ikiye ayrılır:
Gözlem

Basit Gözlem
Katılımlı Gözlem

Sistematik Gözlem

Katılımsız Gözlem
Tablo 1.8: Gözlemin aşamaları.

GÖZLEM ÇEŞİTLERİ
Basit gözlem: Standart bir tekniğe dayanmayan, tekrarlanması rastlantılara bağlı olan gözlemdir. Basit gözlem,
katılımlı gözlem ve katılımsız gözlem olmak üzere ikiye
ayrılır.
Katılımlı gözlem, gözlemcinin standart bir gözlem aracı
kullanmaksızın gözlediği olaya doğrudan katılarak gözlemde
bulunmasıdır. Örneğin 50. sayfadaki İnternet haberinde
araştırmacı Günter Wallraff (Guntör Valrif), kimliğini saklamış, Türk işçisi “Ali Levent” adını kullanarak yurt dışındaki
işçilerin yaşadıkları problemleri gözlemlemiştir. Burada
araştırmacının kimliğini gizlemesi izlediği gruba katılımını
kolaylaştırmış ve kendini grubun bir üyesi gibi kabul
ettirmiştir. Bu tür gözlemin yararlı yanı gözlenen kişilerin
araştırma yapıldığını bilmemeleri nedeniyle her- hangi bir
duygusal yönlendirme olmadan olayların kendi akışı içinde
cereyan etme şansına sahip olunmasıdır.
Başarılı sonuçlar vermesine rağmen katılımlı gözlemin
eleştirilen yönleri de vardır. Katılımlı gözlem, gözlemcinin
olaya ancak belli bir ölçüde katılabileceği öne sürülerek
eleştirilmiştir. Ayrıca katılımlı gözlem, gözlemcinin bakış
açısını daraltmakta, olaya sadece aralarına katıldığı kişiler
açısından bakmasına yol açmakta ve olayın bütününü görmesini engellemektedir. Gözlemci, incelediği kişiler arasında
bir ölçüde tarafsızlığını da yitirebilmektedir.

Katılımsız gözlemde ise katılımlı gözlemin tam tersi
araştırmacı gözleyeceği olayın ya da grubun dışında kalmaya
özen gösterir. Bununla beraber olayın tamamen dışında
kalmak gözlem yapabilmeyi imkânsız kılar. Örneğin üniversiteli öğrencilerin köyde yaptığı gözlemler katılımsız
gözlemlerdir. Bu tür gözlemlerden ancak yüzeysel bilgiler
elde edilebilmektedir. Gözlemlenen kişiler gözlemlendiklerini bildiği zaman olayın doğallığı kaybolmaktadır.
Sistematik gözlem: Basit gözlem ile elde edilen bilgilerin öznel olduğu, geçerlilik ve güvenilirlikten yoksun bulunduğu tezlerine karşılık olarak ortaya çıkmış bir tekniktir.
Şartları araştırmacı tarafından oluşturulan ve araştırmacı
tarafından değiştirilen gözlem şeklidir. Sistematik gözlemde
araştırmacı neyi, nasıl gözlemleyeceğini ve kaydedeceğini
bilmekte, gözlemlerini elindeki gözlem çizelgesine, soru
listesine veya testlere kaydetmektedir. Bu gözlem türünde
elde edilen verilerin güvenilir olması için fotoğraf makinesi,
video kamerası gibi araç ve gereçlerden yararlanılır. Denetim
araçları, gözlemlerin kesinlik ve inceliğini artırdığı gibi
onlara başka araştırmacılar tarafından yinelenme özelliği
nesnellik kazandırır. Böylece toplanacak bilginin çerçevesi
çizilmiş olur. Sistematik gözlem, basit gözlemin yarattığı
sakıncaları büyük ölçüde ortadan kaldırır.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

TOPLUM BİLİMLERİNDE GÖZLEM
E. Durkheim, “İntihar” adlı çalışmasında savaş dönemlerinde intihar olaylarının azaldığını, toplumda kuralsızlık
hâlinin yaşandığı ekonomik kriz dönemlerinde ise intihar
olaylarının arttığını gözlemlemiştir. Sosyolog, toplumsal
olayları kendi değer ve beğenilerinin etkisi altında kalmadan nesnel (objektif) olarak inceler. Durkheim’in deyişiyle sosyolog, toplumsal olayları “bir eşya gibi” ele alır.
Sosyoloji, olanı olduğu gibi inceler. Ahlak, hukuk, din
gibi bireylerin nasıl davranması gerektiğine ilişkin kurallar
koymaz. Bu anlamda sosyoloji kural koyucu yani normatif

değildir. Örneğin sosyoloji yardım etmeme davranışını iyi
ya da kötü olarak değerlendirmez. Sosyoloji doğa bilimleri gibi deneysel bir bilim değildir. Çünkü sürekli
değişim hâlinde olan toplumsal olayları ve toplumsal
çevreyi laboratuvar koşullarında gözlemlemek ve yönlendirmek olanaklı değildir. Ancak sosyoloji, toplumsal
olguların nedenlerini bireylerde değil, diğer toplumsal
olgularda arar. Bunu yaparken de gözlem yapması
kaçınılmazdır.
(www.ankara.edu.tr)

1. Gözlem tekniğinin sosyolojide kullanılmasının gerekçeleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Bir araştırmada gözlem tekniği, toplumsal olguların sonuçlarını analiz edebilmek için yeterli
midir? Görüşlerinizi paylaşınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuduktan sonra soruları cevaplayınız.
BU KEZ AFRO PERUKLU
1985’te Türk işçisi “Ali Levent” adıyla yaşadıklarını “En Alttakiler” adlı kitabında anlatmış olan ünlü
gazeteci ve yazar Günter Wallraff, yurt dışında yaşayan
Türk işçilerinin dramını kamuoyuna duyurmak için
yaşamının iki yılını en kötü koşullar altında, en tehlikeli
işlerde kaçak olarak çalışan Türk işçileriyle birlikte
geçirdi. Böylece onların çalışma ve yaşama koşullarını
daha yakından tanıdı. Wallraff bu araştırmasında işçi
pazarının köle pazarına nasıl dönüştüğünü, kaçak
yabancılara tam anlamıyla öldürücü işlerin yüklediğini
insanların sırf yabancı oldukları için insan yerine konulmadıklarını aktardı. Wallraff yabancı bir ülkede bir yıl
boyunca Afrikalı kılığında dolaşıp bu yaşadıklarını da
kitap ve belgesel hâline getirerek kendilerini “saygılı”
sayan insanların ırkçı tutumunu gözler önüne serdi.
Wallraff’ın önceki gün gösterime giren belgeselinde,
Afro peruğu ve siyaha boyadığı derisiyle kendisini
Somalili “Kwami Ogonno” (Kıvami Ogono) diye
tanıtan yazarın aslında siyahi olmadığının hiç kimse
farkına bile varamadı. İnsanlar Ogonno’ya ten rengi
nedeniyle ayrımcılık yapmaktan çekinmezken “doğru
olanı yaptıkları” inancıyla belgeselde yer almaktan bile
kaçınmadı.
(www.radikal.com.tr)

GÖZLEM TEKNİĞİ
Sosyal bilimler, insan davranışlarının ve toplumsal
süreçlerin araştırılmasını konu alır. Ancak insan davranışlarının belirli kalıplara oturtulması ve fen bilimlerindeki gibi kurallar hâline getirilmesi hemen hemen
imkânsızdır. Belirli durumlara, belirli koşullarda verilen
tepkiler, tutum ve davranışlar bireyden bireye değişiklik
gösterir. Bu ve bunun gibi çeşitli nedenlerle davranış ve
tutumların araştırılması zor olmakta, özellikle nitel
araştırma teknikleriyle çalışmayı gerektirmektedir. Bu
tekniklerden biri olan gözlem tekniği özellikle bireylerin
sergiledikleri davranışları “doğal ortamında” araştırmak
gerektiğinde başvurulan bir yöntemdir.
Gözlem tekniğinin en güçlü yönü toplanan verilerin
tarafsızlığının diğer tekniklere göre daha yüksek olmasıdır. Çünkü pek çok insan kendileri ile ilgili sorulara
olduğu gibi değil, görünmek istediği gibi cevap verir.
Örneğin yapılan bir araştırmada, millî parkı kullanan
ziyaretçilere çöpleri ne yaptıklarına yönelik sorulan
soruya %94.6’sı “çöp kutusuna attım” cevabını vermiş
olmasına karşın yapılan gözlemde bunun doğru olmadığı ve çoğu ziyaretçinin çöplerini arkasında bırakarak
gittiği belirlenmiştir.
(www.kisi.deu.edu.tr)

1. Araştırmacının kimliğini gizlemesinin nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Araştırmacı olayların merkezinde yaşantısını sürdürürken tarafsızlığını koruyabilmiş midir? Görüşlerinizi paylaşınız.
3. Sizler de belirlediğiniz bir alanda (okul, hastane, köy, işyeri vb.) beşerli gruplar hâlinde gözlem çalışması yapınız. Gözlem sonuçlarını raporlayarak sınıfta sununuz.
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Ölçme ve Değerlendirme Soruları
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Sosyoloji normal davranışları incelediği gibi anor- 3. Ülkemizde meydana gelen devalüasyon ve
enflasyon hareketleri dayanıklı tüketim mallarından
mal davranışları da konu edinir. Ancak sosyoloji
temel tüketime kadar birçok alanda toplumsal
konuyu kendi disiplini içinde ele alır. Sosyologlar
yaşama etki edip toplumsal yaşamın değişimine
suçluyu değil, suçluluk konusunu araştırırlar.
neden olmaktadır.
Toplumsal koşulların suç üzerindeki etkilerine
ulaşmaya çalışırlar. Sosyoloji toplumu etkileyen her
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
konu üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunarak toplumsal gerçekliğe ulaşmaya çalışır.
A) Ekonomik gelişmeler toplumu en çok etkileyen
unsurlardır.
Bu parçada sosyolojinin aşağıdaki özelliklerinden
B) Toplumsal olaylar birbirini etkiler.
hangisi vurgulanmaktadır?
C) Toplumsal olayların çıkış nedeni ekonomidir.
D) Diğer ülkelerde de değişim hızı aynıdır.
A) Toplumda meydana gelen olayların ortak yönleE) Ekonomiyi anlamak toplumsal olayları anlamaktır.
rinden genellemelere vardığı
B) İdeal toplum biçimi aradığı
C) Bireysel sorunları değil, toplumsal sorunları ele
aldığı
D) Diğer sosyal bilimlerin yöntemlerini kullandığı
E) Bilimsel araştırma yöntemlerini kullandığı

2. Toplumsal olay; belli bir yerde meydana gelen, 4. Her toplumsal olay, ortaya çıktığı yerin ve zamanın özellikleri içinde biçimlenir.
başlama ve bitiş noktaları belli olan bir süreç
içindeki birden fazla kişiyi ilgilendiren tek tek
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayın
oluşum ve değişimlerdir.
özellikleri arasında gösterilemez?
I. 23 Ekim 2011 Van Depremi
A) Genellenebilir olma
II. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri
B) Toplumsal yaşam içerisinde ortaya çıkma
III. Gençlik ve modernleşme
C) Somut ve tekil olma
IV. İnternet’le sanal iletişim
D) Toplumdan topluma değişme
E) Başlangıcı ve bitişi belli olmama
Yukarıda verilen örneklerden hangileri toplumsal
olaya örnek olarak gösterilebilir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-IV
E) II-IV
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5. Sosyoloji kamuoyunun fikirlerini almak için 8. Sosyologlar araştırmalarını yaparken kullanmak
istediği tekniği uygular. Bu tekniği kullanırken
toplumsal bir tarama gerçekleştirir. Bu taramayı
fikirlerini, inançlarını, düşünce ve çıkarlarını
yaparken anket ve görüşme yöntemlerini kullanır.
geride bırakarak ulaşacağı sonuçları tarafsız bir
şekilde, olduğu gibi açıklamalıdır.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi
tarama araştırması ile yapılamaz?
Buna göre sosyolog araştırmalarında hangi ilkeye
uymalıdır?
A) Enflasyon oranları
B) Toplumsal tutum belirleme
A) Sınırlılık
C) Seçim tahminleri
B) Nesnellik
D) Gençlerde internet kullanımı
C) Açıklık
E) Mutluluk düzeyleri
D) Sadelik
E) Doğruluk

6. İlkel toplumlarda, toplum yaşamı dinî kurallara 9. Bir araştırmacı, piyasaya yeni sürülen bir ürün
hakkındaki tüketici düşüncelerini öğrenmek amacıyla
göre düzenlenmiş, toplumda meydana gelen
soru formu hazırlamış ve bu soru formunu ürünü
değişimlerden sonra ahlaki kurallar ön plana
kullanan tüketicilere göndererek okuyup cevaplaçıkmaya başlamıştır. Toplumlar karmaşıklaştıkça bu
malarını istemiştir.
kurallar toplum yaşamını düzenlemede yetersiz
kalmış ve hukuk kuralları ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki araştırmada hangi veri toplama tekniği
kullanılmıştır?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Anket
B) Sosyometri
C) Katılımlı gözlem
D) Görüşme
E) Deney

A) Dinî kurallar hukuka yön vermiştir.
B) Hukuk, toplumsal ihtiyaçlara cevap verir.
C) Ahlak kuralları hukukta ağır basar.
D) İlkel toplumlar hukuk kurallarının gelişmesinde
öncü olmuştur.
E) Ahlak kuralları yetersiz kalmıştır.

(ÖYS/1991)

7. Durkheim intiharla ilgili olayları tek tek incelemiş, 10. Bir öğrenci grubu üniversitelerinin bulunduğu ile
bağlı bir köyde araştırma yapıyorlar. Erkek öğrenhangi durumlarda intiharların arttığını veya azalciler köy kahvesinde, kız öğrenciler köy odasında
dığını araştırmıştır. Sonuçta intihar olgusu ile ilgili
ses kayıt cihazı ve video kamera kullanarak ve
genel bir yargıya ulaşmıştır.
köylüler ile sohbet ederek köyün ekonomik, sosyal,
kültürel değerleri hakkında bilgi elde ediyorlar.
Buna göre Durkheim’in intihar olayını açıklarken
kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre öğrencilerin kullandığı veri toplama
tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anket
B) Tümdengelim
A) Anket
C) Tümevarım
B) Görüşme
D) Analiz
C) İstatistik
E) Görüşme
D) Monografi
E) Sistematik gözlem
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B) Aşağıdaki metinden hareketle soruları cevaplayınız.
PİERRE BOURDİEU VE YAŞAM TARZI, TÜKETİM
1980 sonrasında sosyal bilimlerde uzunca bir süre ihmal edilen tüketime olan ilginin artması, değişen yaşam
standartları, teknoloji ve sanayide ortaya çıkan yenilikler sınıf/tabaka terimlerinin ve tabakalaşma kavramının
yeniden ele alınması tartışmalarını getirmiştir. Öte yandan da artık sınıf/tabaka terimlerinin sanayi sonrası
toplumlardaki gelişmeleri açıklamaktan yoksun olduğu, bunun yanında veya alternatif olarak yaş, cinsiyet, ırk
veya etnik kimlik gibi değişkenlerin açıklayıcılığına gereksinim olduğu tartışılmaktadır. Bu tartışmalara önemli
bir kuramsal katkı da P. Bourdieu'den (1989) gelmiştir. Bourdieu, günümüzde toplumsal sınıfların belirlenmesinde yaşam tarzı, tüketim, hobiler, boş zaman alışkanlıkları gibi farklı zevklere hitap edebilen konuların çalışılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Ekonomik kapital (kişinin elindeki maddi olanakları); sosyal kapital (kişinin
sosyal ilişki ağları); kültürel kapital (kişinin erişebildiği eğitim, bilgi olanakları); sembolik kapital (kişiyi etkileyen değerler, normlar) gibi dört yeni değişkenin eski sınıf analizlerindeki meslek, gelir, eğitim değişkenlerinin
yerini alması gerektiğini savunmaktadır.
İhsan SEZAL, Sosyolojiye Giriş, s.255

11. P. Bourdieu’nun savunduğu fikre karşı olan görüşler 13. Sınıf ve tabaka anlayışında meydana gelen değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Sosyal bilimlerin sınıf ve tabaka kavramına yeniToplumda tüketimin artması üretim ilişkilerini
den eğilmeleri
değiştirmiştir.
B) Üretimde değişikliklerin meydana gelmesi
II. Kapitaldeki değişim sınırlıdır.
C) Toplumun geleneksel üretime bağlı kalması
III. Kültürel değerler kapitali etkilemeyecektir.
D) Değişim hızının yavaş olması
IV. Farklı zevklere hitap eden üretim biçimini savunE) Üretimde hobilerin önem kazanması
maktadır.
V. Kapitaldeki değişim yeni değişkenleri de bera14. Sizce değişime uğrayan olguların yanında başka
berinde getirir.
hangi olguların değişiminden söz edilebilir?
VI. Üretimde geleneksel anlayış devam etmelidir.
…………………………………………………….
VII. Bilgi kapitale yön vermektedir.
…………………………………………………….
VIII. En fazla talep gören ürünler üretimde olmalıdır.

I.

12. 1980 sonrası hangi olgular değişime uğramıştır?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

15. Sınıf ve tabaka kavramının sanayi sonrası toplumları
açıklamadaki yetersizliğinin sebepleri neler olabilir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
ü

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
16. Sosyoloji eğitimi almanın bireye kazandırdıkları 19. Sanayileşme ile birlikte toplumda ne gibi değişneler olabilir? Değerlendiriniz.
meler yaşanmıştır? Kısaca belirtiniz.
17. Sosyal olgu ve sosyal olayı örneklerle açıklayınız.

20. Sosyoloji bilimi hangi araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır? Sıralayınız.

18. Sosyolojiyi bilim yapan özellikler nelerdir? Kısaca
açıklayınız.
21. Toplum sınıflandırmalarında hangi ölçütler kullanılmıştır? Yazınız.
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Toplumsal Yapının Ögeleri ve Toplumsal
Sistem İlişkisi
HAZIRLIK SORULARI
1. Toplumsal yapı kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.
2. Toplumsal yapıyı oluşturan ögelerle ilgili neler biliyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Yapı, Nüfus, Toplumsal İlişki, Toplumsal Sistem, Toplumsal Değerler ve Normlar, Toplumsal
Statü ve Roller

TOPLUMSAL YAPININ ÖGELERİ
Köy-kent nüfusu
İklim, Toprak verimliliği
Yer altı ve yer üstü kaynakları
Coğrafi konum

TOPLUMSAL YAPI
MADDİ ÖGELER

MANEVİ ÖGELER

Sosyal ilişkiler
Statüler, Roller
Değerler ve normlar
Kurumlar

Tablo 2.1: Toplumsal yapının ögeleri

MADDİ ÖGELER
Toplumu oluşturan ögeler ve bunlar arasındaki karşılıklı
ilişkiler toplumsal yapıyı oluşturur. Bu ögeler ve ilişkiler o
bütünün parçalarının dengeli ve uyumlu olmasını sağlar.
Toplumsal yapının maddi ve manevi olmak üzere iki ögesi
vardır. Toplumsal yapının maddi yönü o toplumun yerleşim
tarzı, mimari yapısı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlarken
manevi yapı ise grupları, kurumları, statü ve rolleri, değerleri, normları ve ilişki biçimleri ile ilgili bilgi verir. Toplumsal
yapının maddi ve manevi unsurlarından bazılarını ele alalım
ve toplumsal yapıyı inceleyelim.

Görsel 2.1: Coğrafi koşullar toplumsal yapıyı etkiler.

Toplumsal Yapı Açısından Fiziksel Yapı: Bir toplumun
yaşadığı bölgenin iklimi, coğrafi konumu o toplumun fiziki
yapısını şekillendirir (Görsel 2.1). Toprağın nitelikli oluşu,
iklimin elverişli olması uğraşı biçimlerinin seyrini etkiler.
Özellikle iklim toplumsal yaşam üzerinde bire bir etkilidir.
Kuzey ve Güney kutbunda yaşayan insanlar giyinmelerinden
beslenmelerine ve ekonomik uğraşlarına kadar iklimin tesiri
altındadır. Fakat iklim yapısının yanında toprağın verimliliği,
yer altı ve yer üstü kaynaklarının yeterliliği, bu zenginliklerin
aktif olarak kullanılabilmesi, toplumların refah düzeylerini
oluşturur. Bir başka önemli faktör de coğrafi konumdur.

Tarihsel süreç incelendiğinde tüm uygarlıkların ticarete ve
ulaşıma elverişli yerlerde kurulduğu görülmektedir. Bu noktada fiziksel yapı toplumsal yapının yerleşim biçimi hakkında
fikir verir. Toplumsal yapı çevre koşullarından etkilenir. Bir
toplumun fiziksel yerleşim şekli o toplumun gelişmişlik
düzeyine etki eden faktörlerden biridir. Ancak günümüzde
bilimsel ve teknolojik gelişmeler fiziki çevre faktörünün
etkisini azaltabilmektedir. Örneğin verimsiz, kurak araziler,
geliştirilen sulama teknikleriyle kullanılabilir hâle getirilir.
Toplumsal Yapı Açısından Nüfus: Nüfusun artış hızı,
bileşimi, hareketliliği, doğum ve ölüm oranları incelenerek
toplumsal yapının özellikleri ortaya çıkarılabilir. Nüfusun az
ya da çok oluşu toplumsal yaşamı etkilemektedir. Örneğin
nüfusun artması, buna karşın millî gelir düzeyinin azalması ya
da nüfusun mevcut zenginlik kaynaklarını işletemeyecek kadar
az olması toplumsal yapıyı etkiler. Nüfus potansiyeli, bir
ülkenin varlığının ve kalkınmasının en önemli unsurudur.
Ülkelerin ilk amacı, nüfusun en etkili şekilde eğitilerek
toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek potansiyele getirilmesini
sağlamaktır. Vasıflı insana ulaşmaktır. Nüfus sayısı içerisinde
okuma yazma oranının yüksek olması tek başına yeterli
değildir. Önemli olan bu nüfusun tüketici ve vasıfsız olmaktan
çıkıp nitelikli hâle gelmesidir. Esas olan toplumların her
yönden kalkınmasıdır. Ekonomi ile birlikte eğitim, sağlık ve
kültür gibi sosyal alanlarda da kalkınma gereklidir. Bunlardan
eğitim, ekonominin ve kalkınmanın temel unsurlarından olan
nitelikli insan yetiştirilmesinde önemli bir etkendir.
MANEVİ ÖGELER
Toplumsal Yapı Açısından Toplumsal İlişkiler: Toplumsal yapı bireyler ve gruplar arasındaki düzenli ilişkiler sonucu
oluşur. Toplumsal ilişkiler insanların ve grupların türlü gereksinimlerini karşılamak üzere kurdukları bağlantılardır. Bu
ilişkiler olmasaydı toplumsal yapıdan da bahsedilemezdi.
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Çünkü toplumsal yapının ögelerini oluşturan statüler, normlar,
değerler toplumsal ilişkilerin kurulmasını sağlayan etkileşimler sonucu oluşur. Bu etkileşimler toplumsal ilişkiler sonucu
ortaya çıkar. Etkileşimler sonucu kurulan toplumsal ilişkiler
toplumsal yapıyı biçimlendirir. Toplumsal ilişkiler, bireyin
hem diğer insanlar, hem de gruplar, kurumlar ve kuruluşlarla
olan ilişkilerini içeren bir ağ görünümündedir. Aile, arkadaşlar,
komşular ve diğer grupları içine alan bu ağ insanların ortak
hedeflerde buluştukları, paylaştıkları bir toplumsal yapıyı
mümkün kılar. Böylece toplumsal ilişkiler kurumları işler hâle
getirir ve onların devamlılığını sağlar.
Toplumsal Değerler ve Toplumsal Normlar: Toplumsal
değerler, toplumda ortaklaşa kanılar sonucu oluşmuş, toplum
üyeleri tarafından paylaşılan, toplumun iyiliği ve gereksinimlerinin karşılanması açısından önemli, duygularla yakından
ilişkili olan maddi ve manevi şeylerin olumlu ya da olumsuz
nitelemelerle adlandırılmasıdır. Sosyal bir varlık olan insan,
toplum içerisinde yaşamak ve içinde yaşadığı toplumun değerlerini, inançlarını, davranış biçimlerini dikkate almak zorundadır. Bireyin, toplumun davranış kalıplarını ve kültürünü
edinme, benimseme ve topluma uyma sürecine sosyalleşme
denir. Sosyal yaşama uyum, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreç bireyin hem sosyal bir varlık olabilmesini hem de
toplumun sürekliliğini sağlamaktadır. Toplumsal değerler
toplumsal yapı ve toplumsal düzenin devamlılığı için çok
önemlidir. Aile, din, hukuk, eğitim, ekonomi gibi kurumlar
toplumsal değerlerin etkisi altında şekillenir. Toplumsal kurum
ve gruplar sayesinde toplumsal değerler kuşaktan kuşağa
aktarılır.
Bir toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl
davranmaları gerektiğini belirleyen, öyle davranmaya zorlayan kurallara toplumsal norm denir. Normlar, bireylerin neyi
nasıl yapacaklarını ve değerleri nasıl uygulayacaklarını
belirler. Bireylere grup, organizasyon ya da kurum içinde
rollerinin gereği doğru ve yapılması gereken davranışları
söyler. Bizlere hayatımızda, oturma odamızdan yatak odamıza, iş yerimizden okuldaki sınıfımıza irili ufaklı binlerce norm
rehberlik eder. Bu gerçeklikten hareketle normların, toplumsal
düzenin temel yapı taşlarından biri olduğu söylenebilir.
Duyarlılık

Sevgi

Sorumluluk

Demokrasi
Saygı
Görsel 2.2: Toplumsal değerler

Toplumsal Statü ve Toplumsal Rol: Toplumsal statü,
normlar aracılığıyla bireyden o statüye uygun davranış tarzlarını yerine getirmesini bekler. Toplumsal yapı içinde statüler
rollere kıyasla daha statik bir görünüme sahipken toplumsal
roller aktif ve dinamik özellik göstermektedir. Statü, bir
konum olarak bireylerce doldurulur onun aktif yanı olan rol ile
de davranışsal anlamda oynanır. Böylece toplumsal yapının
bireylerini kişiler değil, bu kişilerin statüleri meydana getirmektedir.

Toplumsal Kurumlar: Toplumdaki ortak ve temel
ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine
yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış
kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları (aile,
ekonomi, siyaset, din, eğitim) ortaya koyar. Bu kurumlar
toplumda hâkim olan değer ve normlara göre şekillenir.
Dolayısıyla kurumlar toplumlarda ortaktır ancak toplumlara
göre farklılıklar vardır. Bu farklılıklar toplumsal farklılıkları
da anlatır. Çünkü toplumsal kurumlar toplumsal yapıyı şekillendiren en temel ögelerdir (Görsel 2.3).
Toplumsal Yapı Açısından Toplumsal Sistem: Sistem,
aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi ögenin
oluşturduğu dinamik bir bütünlüktür. Güneş sistemi ya da sinir
sistemi örneklerinde olduğu gibi.

Görsel 2.3: Eğitim kurumu toplumsal yapının bir ögesidir.

Toplumsal sistem ise fiziki yapı, nüfus, toplumsal ilişkiler,
kültür ve tabakalaşmanın karşılıklı işlevsel bağ içinde oluşturduğu bütündür. Toplumsal yapının sürekliliği bu ögelerin
düzenli olarak işlemesiyle mümkündür. Çünkü toplumsal
yapının temel işlevleri ve onları yerine getiren başlıca kurucu
ögeleri birbirleriyle bağımlı bir alt sistem oluşturur. Bunların
herhangi birindeki değişme diğer ögeleri de etkiler. Örneğin
toplumsal yapının başlıca ögelerinden olan aile kurumu;
neslin sürdürülmesi, yeni nüfusun toplumsallaştırılması gibi
temel işlevlerle birlikte toplumsal sistemin işleyişine katılır.
Bu işlevlerdeki bir aksaklık toplumsal yapıyı, dolayısıyla da
bütün olarak toplumsal sistemi etkiler. Aile kurumunda yapısal
bozulmaların olduğu toplumlarda eğitim, ekonomi gibi
kurumların da bu değişiklikten etkilenmesi toplumsal sistemdeki ögelerin birbirine bağımlılığının açık bir göstergesidir.
Her sistem çeşitli alt sistemlerden oluşur. İnsan organizması;
sinir sistemi, kas sistemi, iskelet sistemi gibi alt sistemlere
sahiptir. Toplumsal sistem; din, hukuk, aile, ekonomi, siyaset
gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir. Bu sistemlerin de yine alt
sistemleri vardır. Örneğin aile toplumun bir alt sistemidir.
Çeşitli akrabalık ilişkileri, evlenme şekilleri de ailenin alt
sistemlerini oluşturur. Hukuk sistemi de anayasa, yasalar,
mahkemeler gibi çeşitli alt sistemlere sahiptir.
Toplumsal yapıya şeklini veren ögeler sistematik bütünlük
içinde işlerlik gösterir. Bu ögeler birbirine bağlı oldukları için
toplum çoğu zaman göreli bir denge içerisindedir. Bunlardan
herhangi birindeki değişiklik dengeyi bozar ve hepsinde yeni
değişiklikler meydana getirir. Öyle ki bu zincirleme reaksiyonlar sonucu toplum, bir zaman sonra yeniden fonksiyonel
bir bütünlük oluşturur. Sonuç olarak toplumsal sistem kendi
kendisini düzenleyen bir bütündür ve daima kendi dengesini
kurma eğilimindedir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.4: Okul ve okulun bölümleri

1. Verilen bilgilere göre okulun hangi bölümlerden oluştuğunu belirtiniz.
2. Okulun yapısı göz önünde bulundurularak belli işlevlere sahip ögelerden herhangi birinin olmaması
durumunda neler yaşanabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.

Biliyor muydunuz?
Türk sosyolojisi literatüründe toplumsal yapı araştırmalarının Cumhuriyet Dönemi'nden sonra önem kazanmaya
başladığını, bu araştırmalarda Türkiye'nin ilk kadın sosyoloji kuramcısı Behice Sadık Boran’ın, toplumsal yapıyı
doğa ile ilişkilendirip üretim organizasyonuna farklı bir yorum getirdiğini biliyor muydunuz?
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplandırınız.
Toplumsal yaşantımızda rolü olan fiziki
çevre faktörleri nelerdir? Belirtiniz.

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Görsel 2.5: Toplumu şekillendiren bazı fiziki faktörlere örnekler
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Okuma Parçası
Aşağıdaki haberi ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 2018 NÜFUSU

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82
milyon 3 bin 882 kişi oldu.

İstanbul'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre
%0,3 artış gösterdi

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir
önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek
nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40
milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun
%50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip
olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi
ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon
994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi
ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en
az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu
Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken,
2018 yılında ‰14,7 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,3
olarak gerçekleşti
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017
yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e
geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7
olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ülkemizde 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018
yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak
gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller
sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile
Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise
sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile
Ağrı oldu.

Tablo 2.2: 2017 yılında Türkiye nüfusu

Görsel 2.6: 2017 yılında Türkiye nüfusu

1. Görselleri ve haber metnini inceleyiniz. Buna göre Türkiye nüfusunun oransal dağılımında fiziki çevre
unsurlarının rolü olduğunu düşünür müsünüz? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Nüfusun oransal dağılımını bilmenin ne gibi faydaları olabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki göreseli inceleyip metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.7: Toplumsal ilişkiler birçok alanda gerçekleşir.

TOPLUMSAL İLİŞKİ
Toplumu tam olarak anlayabilmek için onun, karşılıklı etkileşim içinde bulunan bireylerin meydana getirdiği
bir yapı olduğunu kabul etmemiz gerekir.
İletişim, toplumun inşasında çok önemli bir rol oynar.
Biz çevremizdeki insanlarla, toplumun beklentileri doğrultusunda iletişime girmezsek bir arada yaşayamayız.
Günlük hayatımızda kurduğumuz iletişimlerle bizler
hem tecrübe kazanır hem de toplumu inşa ederiz. Onun
varlığına ve devamına katkıda bulunur hatta yaşadığımız
sosyal gerçekliği değiştiririz (Görsel 2.7).
Bizler, öteki insanların mesaj, yorum ve jestlerini
beklentilere uygun şekilde cevaplayarak, sosyal soyutlamalar ile ilgili konuşarak toplumun şekillenmesine
yardımcı oluruz.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.13)

TOPLUMSAL YAPI
Toplumsal yapı içinde öteki insanlar ile bir arada yaşamak günlük hayatımızın birçok boyutunu etkiler. Fakat bu
durumu da abartmamamız gerekir. Toplumun temel yapı
taşı, bireylerin kişilikleri olmasa da onların toplumsal yapı
tarafından programlanmış robotlar olmadığı unutulmamalıdır. Bir insan, öteki insanları hesaba katmadan anlaşılamaz. Toplum dediğimiz olgu, bizim hayatımızla iç içedir
ve hepimizi aynı şekilde etkilemese de üzerimizde önemli
etkiye sahiptir. Bu etki genellikle bizim kontrolümüz
dışında gerçekleşir. Fakat unutmamak gerekir ki toplum
bizim kim olduğumuzu ve ne yapacağımızı belirleyen
“gizli hapishane” değildir. Nasıl ki toplumsal yapı bizleri
etkiliyorsa bizler de onu etkileyebiliriz. Statülerimizde ve
rol beklentilerinde değişiklik yapabilir, kuralları değiştirebiliriz. Yeni organizasyonlar oluşturup var olanları kaldırabiliriz. Kurumlar üzerinde devrimler yapabilir, toplumsal
yapıyı ve hatta dünya tarihinin akışını değiştirebiliriz.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.23)
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Tablo 2.3: Toplumsal yapının unsurları

1. İnsan ilişkileri toplumsal yapının varlığını korumada neden önemlidir? Görüşlerinizi belirtiniz.
2. Yukarıdaki görselden de yararlanarak toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Toplumsal yapı toplumla ilgili hangi bilgilere ulaşmamızı sağlar? Düşüncelerinizi belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

FİL HİKAYESİ
Mevlâna’nın Mesnevi’sinde fil hikâyesi şöyle kaleme
alınmış: Hintliler halka göstermek üzere bir fil getirip
karanlık bir ahıra koydular. Hayvanı görmek için o
kapkaranlık yere bir hayli adam toplandı. Fakat ahır o
kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkânı yoktu. Göz
gözü görmeyecek kadar karanlık yerde file ellerini
sürmeye başladılar.

Fil, bir yelpazeye benziyor.

Fil, bir taht gibidir.
Fil, bir hortum
gibidir.

Fil bir oluğa benziyor.

Birisi filin hortumunu eline geçirdi: “Fil bir oluğa
benziyor.” dedi. Başka birinin eline filin kulağı geçti:
“Fil, bir yelpazeye benziyor.” dedi. Bir başkasının eline
filin ayağı değdi ve dedi ki: “Fil, bir direğe benziyor.”
Bir başkası da filin sırtını elledi: “Fil, bir taht gibidir.”
dedi.

Fil, bir direğe benziyor.

Herkes, filin neresine dokunduysa fili ona göre
anlatmaya koyuldu. File dokunanların sözleri, öngörüleri
yüzünden birbirine aykırı oldu. Fakat herkesin elinde bir
mum olsaydı sözlerinde farklılık olmazdı (Görsel 2.9).
Görsel 2.9: Tom Cheney'nin karikatürü

(Mevlâna, Mesnevi, 3. Cilt, s. 101,102)

SİNDİRİM SİSTEMİ

Parotis bezi

Dil altı
tükürük bezi

Yemek
borusu

Karaciğer

Mide
Dalak

Safra kesesi
Oniki
parmak
bağırsağı

Pankreas

TOPLUMSAL SİSTEM
Bir çocuğun babasına “Niçin insanların midesi vardır?” sorusunu sorduğunu hiç duydunuz mu? Bu soru
üzerinde biraz duralım. Babanın yerinde siz olsaydınız bu
soruyu nasıl cevaplardınız? Muhtemelen cevabınızı “Eğer
insanın midesi olmasaydı ne olurdu?” noktasından hareketle verirdiniz. Böylece soruyu bir başka soru ile cevaplamış olurdunuz. “Eğer midemiz olmasaydı yiyecekler
nereye giderdi?” Biraz daha açıklama yapmak isteseydiniz sindirim sistemi düşüncesini vermeniz ve sindirim
sisteminin içerdiği diğer ögeleri betimlemeniz gerekirdi.
Sonra da sindirim sisteminde midenin rolünün ne olduğu
üzerinde dururdunuz.
İnsanların niçin mideleri olduğuna verilen cevap
aslında bir işlevsel açıklamadır. Bu tür açıklamaların
temel karakteristiği bir sistem modelinin kurulması ve
ögelerin sistemin işlerliğine katkıda bulunmalarıdır.
Örneğin sindirim sistemi; salgı, sindirim borusu, mide
ve bağırsaklar gibi ögeleri içerir. Sistem, bu parçalar
ile parçalar arası ilişkilerin bütününü kapsar. Bir
başka deyişle sistem, parçalarının toplamından daha
fazla bir şeydir. Parçaları arasındaki ilişkileri de
kapsar (Görsel 2.8).

İnce
bağırsak

Kalın
bağırsak
Apandisit

(Mark Abrahamson, İşlevselcilik, s.1)

Rektum
Anüs

Görsel 2.8: Sindirim sistemi

1. “Toplumsal yapı, kendini oluşturan ögelerin toplamından fazla bir anlama sahiptir.” sözünü yukarıdaki
hikâyeden de yola çıkarak yorumlayınız.
2. Toplumsal yapı ile sistem arasında bir bağ kurulabilir mi? Neden?
3. Toplumsal yapı bir sistem olarak ele alındığında aile kurumu, bu sistem içerisinde neslin devamı, nüfusun
toplumsallaştırılması işlevlerini yerine getirir. Bu işlevlerdeki bir aksaklık toplumsal sistemi nasıl etkiler?
Açıklayınız.
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Toplumsal İlişkiler
HAZIRLIK SORULARI
Toplumsal ilişkilerimizin yaşamımıza etkileri nelerdir? Fikirlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal İlişki

TOPLUMSAL İLİŞKİLER
İnsanlar hemen her yerde birbirleriyle ilişki içerisindedir.
Toplumsal ilişkiler evde, okulda, otobüste, alışverişte yaşantımızı şekillendirir.
İnsanların birbirlerine olan ihtiyacı toplumsal ilişkilerin
oluşmasını sağlar. İnsan tek başına bazı işleri başarabilir fakat
her işin üstesinden gelemez. Bu nedenle dayanışma ve iş
birliği gibi toplumsal ilişkilere girme ihtiyacı duyar. Örneğin
çoğu zaman evde bozulan bir musluğu tamir edebilir veya
patlayan ampulü değiştirebiliriz. Fakat bozulan çamaşır makinesini tamir etmek için teknik elemandan yardım alırız. Bazı
hastalıkları kendimiz atlatabilir ve kişisel bakımımızı sağlayabiliriz ama bazı hastalıklarda uzman bir doktordan yardım
almamız gerekir. Bu ve buna benzer durumlar, insanları
toplumsal ilişkiye ve birlikte yaşamaya teşvik eden unsurlardandır. İnsan diğer canlılardan üstün bir varlıktır. İnsan aklını
kullanır, konuşur, düşünür, yeni şeyler üretir ve iradesiyle
özgürce hareket eder. Davranışına yön verebilir. Bu özellikleriyle toplum hayatına uyum sağlayabilir. Topluma uyum
sağlamak toplumsal ilişkilerin olumlu yönde gelişmesiyle
doğru orantılıdır.
Toplumsal ilişkiler “başkalarının varlığı” düşüncesiyle
ortaya çıkar. Bu nedenle diğer insanları, grupları ve kurumları
da dikkate almak zorundadır. Toplumsal ilişki, insanın diğer
insanlarla ortak bir yaşam alanı oluşturma biçimi olarak da
kabul edilir.

Toplumsal ilişkiler; kişisel, kültürel, ekonomik ya da
siyasal nitelikte olabilir. Her gün evde, iş yerinde, alışveriş
merkezlerinde, yolculuklarda, dernekte, lokantada, sendikada
değişik ilişkiler kurarız. Çok sayıda ve değişik türdeki bu
toplumsal ilişkiler esnasında karşılıklı etkileşim sonucu
ortaklaşa yapılan davranış kalıpları oluşur. Çünkü toplumsal
ilişkiler ve bir arada yaşama, birtakım kuralları ve bu kurallara uygun davranış kalıplarını ortaya çıkarır. Bu kurallar bireylerin üzerinde baskı kurarak onları ortak davranışlara yöneltir.
Bireyler nerede ve nasıl davranacaklarını bu ilişkiler sonucu
öğrenir ve uygular. Örneğin yemek yerken uyulacak görgü
kuralları bireyler arası ilişkiler sonucu ortaya çıkmış bir
davranış kalıbıdır. Bu davranış kalıpları grup ve kurumların
sürekliliğini sağlar. Bu ilişkiler aynı zamanda toplumsal
yapının temelini oluşturur. İnsanın toplumda iyi ilişkiler
kurabilmesi için diğer insanların düşüncelerini ve davranışlarını anlamaya çalışması, bunlara saygı göstermesi gerekir.
Benliğimizin dışında diğer insanların da beklenti ve isteklerinin olduğunu düşünüp davranışlarımızı bu yöne çevirebiliriz.
Böylece toplumsal ilişkiler daha düzeyli kurulur. İnsan,
yaşamını daha mutlu sürdürür. Toplumsal ilişkiler, çeşitli
gereksinimler ve bu gereksinimleri karşılayan kurumlar
çevresinde yoğunlaşır. Ekonomi, hukuk, siyaset, kültür, sanat,
eğitim, ahlak gibi birçok kurum, toplumsal yapının bir parçası
olduğu gibi toplumsal ilişkilerin ürünüdür. Benzer beklentiler, insanları bir araya getirir. Beklentiler doğrultusunda
toplumsal ilişkiler kurulur.

Max Weber’e Göre Toplumsal İlişkinin Taşıması Gereken Özellikler
En az iki insan
olmalıdır.

Belirli bir
süre içinde
olmalıdır.

İlişki karşılıklı
Bireyler veya
olarak aynı şekilde gruplar birbirinin
algılanmalıdır.
bilincinde olmalıdır.

Güven duygusu
olmalıdır.

Bireyler veya
gruplar birbirini
etkilemelidir.

Tablo 2.4: Max Weber’e göre toplumsal ilişkinin özellikleri

İnsan Davranışı
Bireyin Hedefe Yönelmiş Davranışları

Bütün Hâlinde Organize Olmuş Davranışlar
- Bir sendikanın üyelerinin haklarını savunması
- Bir hastanenin sağlık hizmeti vermesi

- Sendika üyesinin başkan olmak için çalışması
- Bir doktorun başhekim olmak için uğraşması

Tablo 2.5: İnsan davranışı
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Yorumlayınız
Aşağıdaki metni ve görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

İNSAN İLİŞKİLERİ
İnsanlar birlikte yaşamak zorundadırlar. Her oyunun
bir kuralı olduğu gibi birlikte yaşamanın da belirli kuralları vardır. Bu kurallara uyan insanların ihtiyaçlarını daha
kolay temin edecekleri ve daha çok mutlu olacakları
açıktır. Bu nedenle insanların toplum hayatını düzenleyen
belirli kuralları öğrenmeleri ve bunları davranış hâline
getirmeleri hayatın bir gereğidir.
Bir ailenin, arkadaş grubunun, iş grubunun, aynı
düşüncelere sahip bir toplumun, aynı amaçlar doğrultusunda birleşen devletlerin oluşumu ve birliğini sürdürmesi insan ilişkilerinin sonucudur. İnsanların birbirleriyle
etkileşimi sonucu ortak bir yaşam ortaya çıkar. Ortak alışkanlıklar, davranışlar, kararlar ve görüşler oluşur. Çünkü
toplumsal ilişkiler ve bir arada yaşama birtakım kurallar

ve bu kurallara uygun davranış kalıplarını ortaya çıkarır.
Bu kurallar bireyler üzerinde baskı kurarak onları ortak
davranışlara yöneltir. Bireyler nerede ve nasıl davranacaklarını bu ilişkiler sonucu öğrenir ve uygular. Toplumsal
ilişkiler aynı zamanda içinde doğduğu toplumsal yapının
bir parçasıdır.
Toplumsal yapı içinde toplumsal ilişkilerin, olayların
oluştuğu toplumsal grupların, kurumların yer aldığı nüfus
ve yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir varlıktır.
Toplumsal yapı kurumlar, gruplar ve örgütlerden oluştuğuna göre bireyler arası ilişkiler de bu yapı içinde şekillenir. Aynı zamanda toplumsal yapı bireyler arası ilişkilerin
ortaya çıkardığı gruplar ve kurumların toplamından oluşan
bir bütündür. Bu durumda karşılıklı bir etkileşimden söz
edilebilir (Görsel 2.10).
(www.gantep.edu.tr)

Görsel 2.10: Toplumsal ilişkiler

1. Toplumsal yapının toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendiriniz.
2. Fotoğrafları incelediğinizde günlük yaşantımızdaki ilişkilerimize yönelik neler söyleyebilirsiniz?

Biliyor muydunuz?
Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye başkanının, Türk tüketicisi hakkında: “Hemen abi kardeş ilişkisine giriyor ve
çok iyi pazarlık ediyor.” dediğini biliyor muydunuz?

(www.sabah.com.tr)
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Yorumlayınız
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

TOPLUMSAL İLİŞKİLER VE
TOPLUMSAL YAPI
Toplumu anlamak ve araştırmak amacıyla geliştirilen toplumsal yapı kavramı, sosyolojide en önemli
kavramlardan biridir. Bunun nedeni basittir. Toplumu
nesnel bir gerçeklik şeklinde var olan bir olgu olarak
anlamak için toplumda yaşayan insanların birbirleriyle
ilişki kurma yolunun bu ilişkilerin doğasını belli bir
biçimde şekillendiren belirgin biçimlerin var olduğunu
görmek gerekir. Toplum, üyeleri arasında ortaya çıkan
ve gelişen çeşitli toplumsal ilişki örüntülerinden oluşur
ve toplumsal yapı bu örüntülerin örgütlenişini ve aldığı
biçimleri ele almak ve betimlemek için sosyolojinin
kullandığı terimdir.

TOPLUMSAL YAŞAM
İnsan, yaşamını sürdürmek ve daha iyi koşullara ulaşabilmek için diğer insanların ilgi, destek ve yardımına ihtiyaç duyar. İnsanın fiziksel, sosyal ihtiyaçlarını diğer insanlarla ilişki kurarak karşılayabilmesi ise toplumsal yaşamı
gerekli ve zorunlu kılar. İnsanlar bu nedenden dolayı ortak
değerler, inançlar ve kurallar etrafında toplanarak bir
toprak parçası üzerinde iş birliğinde bulunur. Böylece
toplumsal yaşam varlığını sürdürür. Doğan her birey ise
zaman içinde toplumla birlikte nasıl yaşanacağını öğrendiği bir toplumsallaşma sürecine girer. Yaşamı boyunca
içinde bulunduğu topluluktaki diğer insanlarla sürekli bir
ilişki içinde bulunan insan sosyal bir varlıktır. İnsanlar
tarafından ortaya konan sosyal davranışlar sosyal olayları
doğurur. Sosyal olayı ortaya çıkaran davranış biçimi,
ortaya konuluş şekli ve davranışla etkileşimde bulunan
bireylerin sayısı, sosyal olayın önemini ortaya koyar. İnsan
özgür iradeye sahip olmasının yanında tutkulara da sahiptir. İnsanların dürtüleri ve tutkuları sınırlanmadığı ve belli
kurallarla kontrol altına alınmadığı zaman birlikte yaşamaları ve toplum yaşamı oluşturmaları mümkün değildir.
Örf, âdet, ahlak ve hukuk kuralları bunun için vardır.
Toplum içinde yaşayan insanın, toplumun kurallarını
bilmesi ve toplum yaşamına uyum sağlaması gerekir
(Görsel 2.12).

Görsel 2.11: Toplumsal yapı, parçaların oluşturduğu bir bütündür.

Sosyolojinin toplumu sadece bireylerin toplamı
olarak ele alması mümkün değildir. Çünkü toplum,
insanların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Toplum
birbirleriyle aktif şekilde ilişkiler kurarak toplumu
oluşturan bireyler topluluğu mudur? Ya da toplumu
meydana getiren toplumsal ilişkiler toplum üyelerinin
faaliyetlerini belirleyen dış koşullar olarak özerk bir
kimlik mi elde eder? Her iki durumda da toplumun
üyeleri arasında belli şekillerde yapılandırılmış ya da
örgütlenmiş ilişkilerden meydana geldiği düşünülmektedir. Dolayısıyla toplumun nesnel bir varlığı bulunmaktadır (Görsel 2.11).
Yukarıda sunulan ilk görüş toplum yapılarının kendi
eylemlerinin faili olan ve birbirleriyle olan ilişkilerini
karşılıklı üreten bireylerin eylemlerinden oluştuğunu
savunmaktadır.
İkinci görüş ise toplum yapılarını bir ilişkiler sistemi
olarak ele almaktadır. Bu ilişkiler sistemi insanların
nasıl davranacaklarını belirleyen bir sistem olarak işlev
göstererek toplum üyelerinin faaliyetlerini belirler.

(David F. Walsh “Yapı/Faillik”, Sosyolojik Dikotomiler, s.23-24)

Görsel 2.12: Bayram kutlayan çocuklar.

Toplumda bireylerin ortaklaşa maddi ve manevi
etkinliklerde bulunmaları sonucu oluşan bağların tümü
toplumsal ilişki adını alır. Bu ilişkiler olmasaydı toplumsal
yapıdan bahsedilemezdi. Çünkü toplumsal yapının ögelerini oluşturan statüler ve normlar toplumsal ilişkilerin
kurulmasını sağlayan etkileşimler sonucu oluşur. Bu
etkileşimler toplumsal kurallar, statüler, örf ve âdetleri
meydana getirir. Sonuç olarak etkileşimler yoluyla
kurulan toplumsal ilişkiler toplumsal yapıyı biçimlendirir.
Zorunlu ve kaçınılmaz olan toplumsal ilişkiler, her toplumun ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmişlik düzeyine
göre farklı özellikler gösterir.
(www.megep.gov.tr)

1. Toplumsal ilişkileri belirleyen unsurlar nelerdir?
2. Toplumsal ilişkilerin toplumsal yapı içindeki önemi nedir? Tartışınız.

65

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Toplumsal İlişki Türleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Okul müdürünüz, öğretmenleriniz, sınıf arkadaşlarınız ve anneniz ile kurduğunuz ilişkiler ne gibi
farklılıklar gösterir?
2. Toplumsal ilişkiler her zaman isteğe bağlı olarak mı gelişiyor? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Birincil İlişkiler, İkincil İlişkiler, Zorunlu İlişkiler, İsteğe Bağlı İlişkiler, Resmî İlişkiler, Resmî Olmayan İlişkiler

TOPLUMSAL İLİŞKİ TÜRLERİ
İnsanlar toplum içinde sadece bir nicelik (sayısal değer) değildir. Her insanın diğer insanları etkileyebilen özellikleri,
değerleri vardır. Bu özellik ve değerler en az iki kişinin bulunduğu her ortamda sosyal ilişkinin kurulmasına yardımcı olur.
Sosyal ilişki iki ya da daha fazla insan arasında belli bir zaman sürecinde ve bir amaca yönelik olarak kurulan bağdır.
Toplumsal ilişki aşağıda belirtilen farklılıklara göre sınıflandırılabilir.
İlişkinin
Niteliğine
Göre

Birincil ilişkiler, içten ve samimi duygularla, sevgi ve dostluk bağı kurularak oluşan ilişkilerdir. Az
sayıda kişiyle oluşan, uzun süreli ve resmî olmayan ilişkilerdir. Aile bireyleri arasındaki ilişki, arkadaşlık
ilişkisi, akrabalık ilişkileri ve köydeki ilişkiler birincil ilişkilere örnektir.
İkincil ilişkiler, resmî, kısa süreli, yüzeysel ve çok sayıda kişi arasında geçen ilişkilerdir. Çıkar amaçlı
kurulur. Amir-memur ilişkisi, komutan-er ilişkisi, oyuncu-izleyici ilişkisi ikincil ilişkilere örnektir.

Süresine
Göre

Kısa süreli (iğreti) ilişki, kısa bir zaman süreci içinde gerçekleşir. Genellikle ikincil ilişki özelliği taşır.
Garson-müşteri ilişkisi, otobüs yolculuğunda kurulan ilişkiler kısa süreli ilişkilere örnektir.
Uzun süreli ilişkiler, devamlılık arz eder ve bazen insanın doğumundan ölümüne kadar sürebilir. Genellikle bireyler arasında birincil ilişkiler gözlenir. Aile, evlilik, arkadaşlık, akrabalık ilişkileri buna örnektir.
Devirli (Periyodik) ilişkiler, belirli zaman aralıklarıyla bir arada bulunularak kurulan ilişkilerdir. Haftalık halı saha maçı, gün toplantıları, belirli bir yılda mezun olanların yıllık toplantıları devirli ilişkilere örnektir.

Birey
Sayısına
Göre

Birey-birey ilişkisi, iki insan arasında gerçekleşen ilişkidir. Anne ile çocuğu, alıcı ile satıcı, eşler arasındaki ilişki birey-birey ilişkisine örnektir.
Birey-grup ilişkisi, bir insan ile bir grup arasında gerçekleşir. Futbolcu-takım arkadaşları, işçi-sendika
üyeleri, öğretmen-sınıf arasındaki ilişki birey-grup ilişkisine örnektir.
Grup-grup ilişkisi, bir grubun diğer bir grup ile ilişkisini ifade eder. İki okul öğrencisinin bir yarışma
sebebiyle kurduğu ilişki, bir siyasi partinin diğer bir siyasi partiyle kurduğu ilişki grup-grup ilişkisine örnektir.
Grup-toplum ilişkisi, bir grubun toplumla olan ilişkisidir. Sivil toplum örgütlerinin toplumu ilgilendiren
konularda çalışma yapması grup-toplum ilişkisine örnektir.

Katılım
Biçimine
Göre

İsteğe bağlı ilişkiler, insanların kendi istek ve arzusuyla kurduğu ilişkilerdir. Arkadaş olmak, halk oyunları kursuna katılmak, bir derneğe üye olmak isteğe bağlı ilişkilere örnektir.
Zorunlu ilişkiler, insanın isteği ve iradesi dışında kurmak zorunda olduğu ilişkilerdir. Aile ve akrabalık
ilişkisi zorunlu ilişkilere örnektir.

Kuruluş
Biçimine
Göre

Resmî ilişkiler, amaçları taraflarca bilinen, yazılı kurallarla düzenlenen, ikincil ilişkilerdir. Amir-memur,
işveren-işçi ilişkisi buna örnektir.
Resmî olmayan ilişkiler, yazılı kurallarla düzenlenmeyen birincil ilişkilerdir. Arkadaşlık-komşulukakrabalık ilişkisi resmî olmayan ilişkilere örnektir.
Tablo 2.6: Toplumsal ilişkinin farklılıkları.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni ve görseli inceleyerek soruyu cevaplayınız.

İNTERNET VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER
Bireylerin sosyalleşmelerinde, sosyal çevreleri ile
ilişkilerinde ve sosyal yaşantılarında İnternet’in çok
etkili olmaya başladığı ve sosyal hayatı, toplum ve
kültürleri hızla değiştirip dönüştürmekte olduğu artık
yadsınamaz. İnternet, yeni ilişkilerin ve toplulukların
oluşumuna katkı mı sağlamaktadır yoksa bireylerin
toplumla ve gerçek dünya ile ilişkilerini bozarak onları
izole mi etmektedir? Bu konuda sergilenen tüm çabalara
rağmen elektronik ağlarda sosyalleşmenin ne kadar
gerçekleştiği ve bu yeni sosyalleşme biçiminin kültürel
etkilerinin neler olduğu hâla belirsizdir (Görsel 2.13)

Hızla gelişen bilişim sektörü, bireyleri teknolojiye
ayak uydurmaya zorlamaktadır. Günümüzde mektup
yerine e-posta, telefon yerine video, konferans ve kütüphane yerine arama motorları gibi araçlar kullanılırken
kişiler arasındaki yüz yüze sohbetin yerini de sanal
sohbetler almaktadır.
İnternet aracılığıyla yapılan paylaşımlar, elektronik
ortamda paylaşılabilen bilgi, belge ve verilerden ibaret
değil tabii ki. İnsanlar bugün duygu, düşünce ve ilgilerini
de İnternet aracılığıyla çok yoğun bir biçimde paylaşmaktadırlar. Öyle ki bilgisayar başında oturan bireyler
hiçbir insan yüzü görmeden, hiçbir jest ve mimiğe
şahitlik etmeden başka insanlarla saatlerce yazışmakta,
oyunlar oynamakta ve sanal bir birliktelikle zaman
geçirmektedirler, ihtiyaç duyulan jest ve mimikleri
karşılamak için birtakım semboller üretmeyi de ihmal
etmeden. Bu semboller öyle bir boyuta vardı ki sembolik
bir İnternet dili bile oluşmaya başladı. Sanal dünyanın
sosyokültürel anlamda önemli bir alternatif hâline
gelmiş olması arkadaşlarla, eş dost ile buluşmak yerine
evden chat yapmayı ya da İnternet üzerinden karşılıklı
oyun oynamayı tercih edilir duruma getirmiştir.

kanalları, gazeteler, dergiler, hipermarketler, parlamentolar, şehirler, ülkeler sanal dünyaya taşınmaya devam
etmektedir.
Sanal ortamda ilişki kuranlar, genellikle birbirlerine
karşı dürüst davranmamakta, kurmaca kimliklerle
gerçekte olduklarından çok farklı görünmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde başlayan bir dizi olumsuzluğun zamanla kişileri birtakım psikolojik problemlerle ve kişilik
problemleriyle karşı karşıya bırakması kaçınılmaz
olmaktadır. Kimileri İnternet’in, insanların ilişkilerini
sınırlandırdığını ve onları eve kapattığını iddia ederken;
kimileri de bu görüşün tam tersini savunmaktadır.
İnternet’i yeni bir sosyalleşme aracı olarak görenler, bu
kadar kısa zamanda ve az harcamayla dünyanın dört bir
tarafından arkadaş bulmanın veya aynı zevklere sahip
insanlar arasında gruplar kurup, planlar yapıp gerçekleştirmenin başka bir yolla mümkün olmayacağını savunmaktadırlar.

İnternet’in faydalarını dile getiren değerlendirmeler
kadar onun olumsuzluklarına vurgu yapan eleştiriler de
sıkça gündeme gelmektedir. Kimi eleştirmene göre
İnternet toplumu; sosyal ilişkileri zayıflamış, kendi içine
kapanmış, yaşamını bilgisayar başında sürdüren ve
çevresini ihmal eden kişilerden oluşan problemli insanlar yumağını simgeliyor.
Paul Virilio (Pol Virilyo) gibi bazı düşünürler
İnternet’i insanların refah ve mutluluğu için bir tehdit
olarak görmektedir.
Virilio, İnternet’in coğrafi sınırları yok ettiğini ancak
insanları yalnızlaştırıp izole ettiğini iddia eder. İnsanların
çokça iletişimde bulunduklarını, ancak gittikçe daha az
konuştuklarını tespit eden Virilio, İnternet bağımlılığından söz ederken “Bilişim Bombası”, “Elektronik Afyon”
gibi ilginç kavramlar kullanır. Yazarın ifadesine göre
Avrupa’daki psikiyatri klinikleri İnternet bağımlılığından
kurtulmak isteyen insanlarla dolup taşmaktadır. Buna
rağmen kurumlar, şirketler, okullar, üniversiteler, televizyon

Görsel 2.13: Kitle iletişiminde İnternet etkili bir araçtır.

Kısaca İnternet’te karşılaşılan güvenlik sorunları ve
etik ilkelerin ihlali, bilişim suçları (web sitelerine saldırıda bulunma, kişisel bilgisayar veya sistemlere virüs
yoluyla zarar verme, kredi kartları ve banka hesapları ile
ilgili bilgilere ulaşarak dolandırıcılık yapma, bilgi hırsızlığı vb.), güvensiz, karmaşık ve yalana açık yapısı ile
çeşitli sosyal ve psikolojik problemlere zemin hazırlamanın yanında çocuklar ve gençler üzerinde sosyal sapmayı
doğurmaya da oldukça uygun bir özellik sergilemektedir.
(Arzu Yıldırım, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, s. 54)

1. İnternet ve sosyal medya yeni bir sosyalleşme aracı mıdır? Tartışınız.
2. İnternet ve sosyal medyada kurulan ilişkiler ilişki türlerinden hangine uygun olabilir? Fikirlerinizi belirtiniz.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplandırınız.

Görsel 2.14: Vergi dairesi

Görsel 2.15: Aile

Yukarıdaki görsellerin hangisinde resmî hangisinde resmî olmayan ilişkiler görülmektedir? Neden?

Yorumlayınız
Charles Cooley’in (Çarls Kuli) sınıflandırmasına göre birincil ve ikincil ilişkilerin özellikleri aşağıda
verilmiştir. Bu özellikleri dikkate alarak yan tarafta boş bırakılan yerlere örnekler veriniz.
Birincil
İlişkiler

Yüz yüze gerçekleşir. Az sayıda birey arasında
gerçekleşir. Gelenek, görenek gibi yazısız kurallarla
düzenlenir. İlişkiler duygusaldır. Etkileşim fazladır.
İlişkiler uzun sürelidir. İlişkiler resmiyetten uzaktır.

İkincil
İlişkiler

Geçici ve yüzeyseldir. Çok sayıda birey arasında
gerçekleşir. Yazılı kurallarla (kanun, yönetmelik)
düzenlenir. İlişkiler rasyoneldir. Etkileşim azdır.
İlişkiler kısa süreli ve resmîdir.

Yorumlayınız
Aşağıdaki tabloda çeşitli ilişki örnekleri ve ilişki süreleri verilmiştir. Verilen ilişki örneklerini uygun
ilişki süreleriyle eşleştirerek boş bırakılan yerlere yazınız.
1

Uzun süreli ilişki

2

Devirli ilişki

3

Kısa süreli ilişki

A) Garson müşteri ilişkisi

D) Koro çalışmaları

B) Akraba ilişkisi

E) Köy hayatı

C) Halı saha maçları

F) Mevsimlik işçiler

Ç) Aile ilişkisi

G) Minibüste yolculuk

Yorumlayınız
Aşağıdaki şemayı toplumsal ilişkilerdeki birey sayısına göre değerlendirerek boş bırakılan yerlere
uygun örnekleri yazınız.
Birey-Birey İlişkisi

Birey-Grup İlişkisi

Grup-Grup İlişkisi
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Toplumsal İlişkilerin Önemi
HAZIRLIK SORULARI
1. Toplum içindeki ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Toplum bizleri neden iyi ilişkiler kurmaya zorlar? Düşüncelerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsallaşma

TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN ÖNEMİ
İnsanlar kendisini ve çevresini daha iyi tanımak, uyumlu
ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri devam ettirebilmek için
başkalarıyla iletişim kurmak zorundadır. İletişim süreci,
bireyin bir başka bireyi etkilemesi ve ondan etkilenmesini
içeren iki yönlü bir süreçtir. Bu süreçte iletişim kendimizi
geliştirmede ve değiştirmede kullandığımız bir araçtır. Bu
bakımdan iletişim, bilginin paylaşılmasını mümkün kılan bir
çeşit etkileşim ve paylaşım sürecidir.
Bir toplumda iletişimin kimler arasında, hangi nedenlerle
ve nasıl gerçekleşeceğini büyük ölçüde o toplumun, toplumsal
ve kültürel özellikleri belirler. Yetiştiğimiz çevre, eğitim ve
öğretim düzeyimiz, kişilik özelliklerimiz, rollerimiz, inançlarımız, değerlerimiz, tutum ve davranışlarımız ve ön yargılarımız
iletişim kurmamızda en etkili unsurlardır. Örneğin okul ve
arkadaş ortamı ilişkilerimizin gelişmesinde oldukça etkilidir.
Arkadaş ortamı ya da çevre başkalarının fikirlerinin
öğrenildiği bir iletişim ortamıdır. Bu ortamlarda bireyler grup
dinamiklerini ve grubun davranış kalıplarını öğrenir. Birey,
gruba uyum sağlayarak davranışlarını bu doğrultuda düzenler.
Okul ortamında ise birey, gruptan öğrendiği doğru davranış
kalıplarını pekiştirir ve bunu sağlamlaştırır. Ailemizin,
arkadaşlarımızın, eğitimin, kültürün ve normların etkisiyle
kişiliğimizi ve benliğimizi oluştururuz. Toplumun bize verdiği rolleri oynamaya ve toplumsallaşmaya başlarız.
Toplumsallaşma yaşadığımız çevrenin kurallarına, yapısına uyum sağlamak, onu benimsemektir.

Toplumsal ilişkiler belli kurallar çerçevesinde şekillenir.
Bunların bir kısmı yazılı olmayan kurallardır. Gelenek,
görenek, görgü kuralları, töre gibi. Bir kısmı da yazılı kurallardır. Bu kurallar kesin ve resmîdir. Yasa ve yönetmelikler
buna örnek gösterilebilir. Huzurlu bir yaşam sürebilmek için
toplumsal kurallara uymak gerekir.
İnsan ilişkileri, toplumun geleceğini belirler. İş bölümüne
dayalı, iletişimi sağlam bir toplum, güçlü toplumdur. Çatışma
ve düşmanlığın hâkim olduğu bir toplum ise ilişkiler
bakımından zayıf bir toplumdur.
İnsan ilişkileri toplumsal değişimi beraberinde getirir.
İnsan ilişkilerindeki değişiklikler toplumun da değişmesini
sağlar. İnsanlarla ilişkileri iyi olan her birey bilgi ve becerisini
artırır. Çünkü her insan farklı bilgi ve becerilere sahiptir.
İnsanlar bir arada yaşayarak çeşitli iletişimlerde bulunmuş ve bu iletişim, bilimin ve iletişim teknolojilerinin hız
kazanmasına katkı sağlamıştır. Bu gelişim, hem toplumsal
ilişkileri arttırmış hem de bunları nitelik ve nicelik yönünden
değişikliğe uğratmıştır. Örneğin insanlar; bilgisayar, telefon
gibi sürekli gelişen iletişim araçlarıyla daha fazla ilişki
kurabilirken buna karşılık yüz yüze daha az görüşür hâle
gelmiştir. Bilim ve teknoloji, insanlığın her döneminde
toplumları derinden etkilemiş ancak hiçbir teknolojik buluş,
iletişim teknolojisindeki gelişmeler kadar yaşam biçimlerini,
bireylerin bilinçlenmesini ve toplumsal davranışları derinden
etkilememiştir.
Toplumsal ilişkiler sosyal
denetimi güçlendirir.

Toplumsal ilişkiler iletişimin
artmasını sağlar.
Toplumsal ilişkilerin
kişiye ve topluma
sağladığı faydalar

Toplumsal ilişkiler sayesinde
savunma kolaylaşır.

Toplumsal ilişkiler iş bölümünün
gelişmesini arttırır.
Toplumsal ilişkilerin güçlü
olması üretim ve tüketimi
güçlendirir.

Toplumsal ilişkiler ile grup ve
kurumlar yeni üye kazanır.

Tablo 2.7: Toplumsal ilişkilerin topluma ve bireye sağladığı faydalar.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.16: İletişimi sağlam bir toplum, güçlü toplumdur.

YALNIZ BİR HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZ
Biraz düşündüğünüzde tek başınıza hayatınızı sürdüremeyeceğinizi kolayca anlarsınız. Kişiliğimiz, toplum
içindeki imajımız, sosyal statümüz öteki insanlarla
etkileşim ve ilişkilerimizden doğar (Görsel 2.16).
Bir anlığına öteki insanlarla hiçbir iletişiminiz olmadığında nasıl bir hayatınız olacağını hayal edin (uzunca
bir süre yalnız yaşamak). Aşkın, nefretin, kıskançlığın,
şefkatin ya da mutluluğun ne olduğunu bilemeyecektiniz.
Zengin ya da fakir, yakışıklı ya da çirkin, esprili ya da
sıkıcı olduğunuzdan haberiniz olmayacaktı. O günün

hangi gün olduğunu, ağırlığınızın kaç kilo olduğunu,
Belçika’nın neresi olduğunu, hangi bitki ya da hayvanların yenilebilir olduğunu bilemeyecek ve daha birçok
temel bilgiden mahrum kalacaktınız. Daha da ötesi
konuşma diliniz olmayacaktı. Çünkü biz dilini; düşünmek, hayal etmek, tahminde bulunmak, plan yapmak,
umut etmek ve anmak için de kullanırız. Bütün bu
yeteneklerden de yoksun kalacaktınız. Kısacası bir insan
olarak yerine getirdiğiniz görevlerden ve bütün fonksiyonlardan yoksun olacaktınız.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.14)

1. Etkili bir iletişime sahip olmak hayatımızda neleri değiştirebilir? Görüşlerinizi belirtiniz.
2. İletişim becerilerinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Biliyor muydunuz?
Akıllı telefonlar, tabletler gibi İnternet’e kolay erişim sağlayan cihazlar sayesinde ilişki biçimleri de değişiyor. Bu
ürünlerin her geçen gün paylaşımları azalttığını, değerleri erozyona uğrattığını, insanları birbirine yabancılaştırdığını
biliyor muydunuz?
(İbrahim Sarı, Sanal Şiddet ve Önlemler, s.34)
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Yorumlayınız
Aşağıda toplumsal ilişki türleri ile ilgili örnekler verilmiştir. Verilen farklı ilişki örneklerini ilişkinin
özellikleri açısından yorumlayınız.
Farklı toplumsal ilişki örnekleri

Toplumsal ilişkinin özellikleri

Aile bireyleri arasındaki ilişki

Toplumsal ilişki,
en az iki kişi arasında olmalı.

Arkadaşlık ilişkisi

Belirli bir zaman dilimi içinde yaşanmalı.

Amir-memur ilişkisi
Garson-müşteri ilişkisi

İlişki içerisindeki bireyler
birbirinden haberdar olmalı.

Evlilik

Bireyler birbirlerini etkilemeli.

Gün toplantıları

Yaşanan ilişki bireyler arasında
aynı anlama gelmeli.

Bir derneğe üye olmak

Toplumsal ilişkilerin içerik ve ölçüsü,
normlarla belirlenmeli.

Öğretmen-öğrenci ilişkisi

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Selam Ver
Yola çıkınca her sabah,
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara,
Atlara, otlara,
İnsanlara selam ver.
Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı
Bir selam da kendine ver.
Hatırı kalmasın el gün yanında.
Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığa,
Bir kısmı seni de sarsın.
Üstün Dökmen, Selam, s.24

Görsel 2.17: Selamlaşma

1. İnsan ilişkilerini anlamlı kılan unsurlar neler olabilir? Fikirlerinizi belirtiniz
2. Bir gününüzü anlatan bir metin yazınız. Yazdığınız metinde insanlarla kurduğunuz ilişki türlerini belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
YALNIZLIK
Siz hiç gerçekten yalnız kaldınız mı? Sadece kendi
başınıza değil gerçekten yalnız kaldınız mı? Yıllarca
çevresi insanlarla dolu olan Jeef (Jef), tek başına var
olabilme deneyimi yaşamak üzere kolları sıvamıştır. Dağ
başında ormanın bir yerinde ne telefonu ne de posta
kutusu olan bir kulübeye yerleşmiştir. İlk birkaç gün
deliler gibi mutlu olmuştur. Çevrede yürüyüşler yapmış,
Thoreau'nun (Toreu), Walden Gölü çevresinde yaptığı
gibi keşif gezilerine çıkmış, yakınlardaki bir gölde,
kayığıyla, saatlerce gezmiştir. Zihni, huzurlu düşüncelerle ve duygularla canlanmıştır. Geceleri etrafındaki sessizlik ve sakinlik, onu yumuşak bir koza gibi sarmıştır.

Kafasındaki düzenli, huzurlu düşünceler korkutucu bir
soru çağlayanına dönüşmüştür: “Ya bana bir şey olursa?
Kimin haberi olur? Bağırıp yardım istediğimi kim duyar?
Güldüğümü kim bilir? Zaten gülünecek ne var ki?” Bir
süre sonra sosyal dünyasını hatırlatıcı bazı şeyleri aramaya
başlamıştır. Önce geceleri en yakındaki kasabaya giderek
evlere, vitrinlere, fabrikalara şöyle bir göz atmıştır. Daha
sonra gündüz vakti kasabaya inip tanımadığı insanlarla
sohbet etmeye koyulmuştur. Bir süre sonra kulübesine bir
radyo ile dönmüş ve nihayet televizyon yaşamının bir
parçası olmuştur. En sonunda da arkadaşlarına yalvararak
birkaç gün için de olsa kendisini ziyaret etmelerini
istemiştir.

Ancak bir hafta kadar sonra işler değişmeye başlamıştır.
Gecenin sükûneti onu rahatlatacağına sıkıntı vermektedir.

(Nuri Bilgin, Sosyal Psikolojiye Giriş, s.125)

Toplumsal ilişkide bulunmadan yaşantımızı sürdürmemiz mümkün müdür? Tartışınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

YAŞAMIN YANKISI
Dağlık bir bölgede adam küçük oğluyla yürürken
oğlan ayağını taşa çarpar ve acısıyla “Ahhh!” diye
bağırır.
Dağdan, “Ahhh!” diye ses gelir ve bu sesi duyan
çocuk hayret eder.
Merakla “Sen kimsin?” diye bağırır ama aldığı yanıt
“Sen kimsin?” olur.
Çocuk bu yanıta kızar ve “Sen bir korkaksın!” diye
bağırır. Dağdan aldığı yanıt “Sen bir korkaksın!”dır.
Babasına bakar ve “ Baba ne oluyor?” diye sorar.
“Oğlum dikkat et!” diyen baba, vadiye doğru, “Sana
hayranım!” diye bağırır.
Ses, “Sana hayranım!” diye yanıtlar.
Baba, “Sen harikasın!” diye bağırdığında, “Sen
harikasın!” yanıtı gelir.
Çocuk şaşırmıştır ama hâlâ ne olduğunu pek anlayamamıştır.
Baba oğluna durumu açıklar. “Oğlum, insanlar buna
yankı derler.”
Ama gerçekte yaşamın kendisidir. Yaşama ne verirsen onu yansıtır sana. Yaşam senin davranışının bir
aynasıdır. Eğer yaşamında çok sevgi istiyorsan insanları daha çok sev. Eğer sana saygılı davranılmasını
istiyorsan insanlara saygılı davran. Eğer başkaları
tarafından anlaşılmak istiyorsan önce başkalarını
anlamaya gayret göster. Eğer insanların sana saygılı ve
sabırlı davranmasını istiyorsan önce insanlara sabırlı
davranmalısın. Oğlum, yaşamda ne ekersen onu biçersin. Bu doğa yasası yaşamın her yönü için geçerlidir.”

Görsel 2.18: Semra Dündar’ın karikatürü

(Turgay Yalanız, Enfes Öyküler, s.43.)

Görsel 2.19: Pozitif tutumlar pozitif karşılık bulur.

1. Metinden hareketle toplumsal ilişkilerde dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu belirtiniz.
2. Toplumsal ilişkilerinizde karşılaştığınız olumlu ve olumsuz davranışları nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Toplumsal Statü ve Toplumsal Rol
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir mühendisten sağlık hizmeti vermesi beklenebilir mi? Neden?
2. Bireylerin yaptıkları iş ve onlardan beklenen davranışlar bakımından toplumdaki konumlarının farklı
olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.
3. Toplumdaki yerimizin, konumumuzun belirlenmesinde ailenin ve eğitimin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Statü, Toplumsal Rol, Saygınlık

TOPLUMSAL STATÜ VE TOPLUMSAL ROL
TOPLUMSAL STATÜ
Her insan toplum içinde bir konuma sahiptir. Bu konum
kişiye birtakım haklar sağladığı gibi birtakım sorumlulukları
da beraberinde getirir. Bireyin sahip olduğu hak ve sorumluluklar toplumsal yapıdaki yerini somutlaştırır. Kelime anlamı
makam, mevki, konum olan statü, sosyolojik anlamıyla
toplumsal yapıda bireyin sahip olduğu yeri ve konumudur.
Toplumsal statü, kişinin çevresindekiler tarafından ona
nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya pozisyondur.
Statü aynı zamanda kişilerin kategorilerini de belirlemektedir. Örneğin öğretmenlik statüsü eğitimi, avukatlık adaleti,
öğretim üyeliği bilimi, polislik emniyeti çağrıştırır. Statüler
iyi, önemli, işlevsel, kötü, düşük, yüksek, değerli, değersiz
gibi nitelenmektedir. Bu nitelikler statülerin saygınlığının
göstergesidir.
TOPLUMSAL ROL
Toplumsal rol, kişinin sahip olduğu toplumsal statü gereği
yerine getirmesi beklenen davranış biçimleri olarak tanımlanır. Başka bir deyişle toplumsal rol, kişinin grup içindeki yeri
ile ilgili olarak toplumun kendisinden beklediği davranışlardır. Örneğin baba olma statüsü bireye ailesinin ihtiyaçlarını
karşılamak, onları korumak rolünü yükler. Toplumsal statü
bize kişinin toplumdaki yerinin neresi olduğunu anlatırken
toplumsal rol bize kişinin ne yaptığını anlatır.

TOPLUMSAL STATÜ TÜRLERİ
Kişinin toplumsal statüye nasıl sahip olduğunu inceleyen sosyal bilimciler, statünün kökenini analiz etmiş ve
toplumsal statünün şu iki yoldan birine dayandığını belirtmişlerdir:
Doğuştan elde edilen statü (verilmiş statü), bireyin bir
çabası olmadan kendi dışındaki etkenler tarafından sağlanır.
Burada bireyin kendi statüsü üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur. İnsanın fiziksel özellikleri yaşı, cinsiyeti, ırkı, soyu
doğumla kazanılan özelliklerdir. Burada insanın tercih ve
iradesi söz konusu değildir. Örneğin kişinin bir Türk ya da
İngiliz olması, yoksul ya da zengin olarak doğması, siyah ya
da beyaz ırktan olmasında hiçbir seçim hakkı yoktur.
Doğuştan gelen statülerin hangisinin daha önemli olduğu
toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Örneğin eski Sparta kültüründe gençlik çok önemli bir
statüdür. Fiziksel olarak bir kusuru olmayan gençler böyle
bir toplumda saygınlığı yüksek bir yaş grubunu temsil
ederken fiziksel kusuru olanlar bunun tam karşıtı bir şekilde
aşağılanma ve hatta öldürülme gibi toplumsal baskılara
maruz kalmaktadır. Belli bir cinse ait olmak da kişinin statüsüne işaret etmektedir: kadın ya da erkek olmak gibi.

Toplumsal statü ve rol, toplumsal ilişkileri düzenleyici bir
işleve sahiptir. Örneğin doktor ile hasta arasındaki toplumsal
ilişki, doktor ve hasta rolleriyle gerçekleşir. Hem doktor hem
de hasta, statü ve rollerine uygun olan ve kendilerinden beklenen tutum ve davranışlarda bulunarak toplumsal ilişkiyi
başlatır ve sürdürür.
Toplum içinde birey birden fazla statüye sahip olur. Bu
statüler gereği birden fazla rolü de yerine getirir. Örneğin Ali
Bey gün boyu öğretmenlik rolünü üstlendikten sonra akşam
pazara uğradığında müşteri, eve geldiğinde karısına eş,
çocuklarına karşı da baba rolündedir. Bireyin gösterdiği
birden fazla rolün toplamı, onun genel rolünü belirlemektedir. Kuşkusuz bu toplam rol, onun toplumsal kimliğini
oluşturur.
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Sonradan kazanılan statü, bireyin kendi çabasıyla elde
ettiği statüdür. Bu statülerin kazanılmasında eğitim ve
yeteneklerin önemli bir payı vardır. Özellikle gelişmiş
toplumlarda doğuştan elde edilen statü giderek önemini
kaybetmekte kazanılan statü daha önemli hâle gelmektedir.
Doktor, öğretmen, sporcu, sanatçı, anne ya da baba olmak
sonradan kazanılan statülere örnek verilebilir. Bu statülerin
değişmesi mümkündür. Özellikle demokratik toplumlarda
kolay değişir. Çünkü demokratik toplumlar, toplumsal
tabakalar arasındaki geçişlerin daha hızlı ve yaygın olduğu
açık toplumlardır. Böyle toplumlarda bireyler eğitimleri,
yetenekleri doğrultusunda kendi konumlarını kolayca değiştirme imkânına sahip olurlar.
TOPLUMSAL STATÜLERİN BELİRLEYİCİLERİ
Bir toplumda toplumsal statüyü aile, eğitim, iş, yaş, servet,
cinsiyet gibi çeşitli ögeler belirler. Bu ögelerin bazılarında
değişiklik yapmak oldukça güçtür, bazılarında ise olanaksızdır. Oysa bu özelliklerin her biri statünün belirlenmesinde
önemli etken olabilir.
TOPLUMSAL SAYGINLIK
Bir bireye ya da bir toplumsal gruba başka birey ya da
gruplarla olan ilişkilerinde üstünlük sağlayan toplumsal-ekonomik duruma toplumsal saygınlık (prestij, itibar) denir.
Birey bu saygınlığı ya statüsü nedeniyle elde eder ya da
kişisel özellikleriyle kazanır. İlkine statüsel saygınlık; ikincisine kişisel saygınlık adı verilir. Statüsel saygınlık, statü
bittiği zaman biter. Ama kişisel saygınlık süreklidir. Örneğin
bir bakan, artık bakan olmadığında statüsel saygınlığı biter.
Fakat statüsü nedeniyle değil de iyi bir insan olduğu için
saygı görmeye devam eder. Kişisel saygınlığı sürer.

TOPLUMSAL STATÜLERİN ÖZELLİKLERİ
- Bazı statüler doğuştan vardır, bazıları sonradan kazanılır.
- Aynı anda birden çok statüye sahip olunabilir.
- Bireylerin sahip oldukları statülerin sayısı zamanla artar.
- Her statü kendisine özgü bazı kurallara bağlıdır.
- Statüler arasında karşılıklı ilişki vardır.
- Statüler toplumdan topluma değişebilir.
TOPLUMSAL ROLLERİN ÖZELLİKLERİ
Roller, statünün değişken ve hareketli yönüdür. Statüler
belirlenmiş ve durağandır. Ancak bu statülere bağlı olarak
gerçekleştirilen roller değişkendir. Her birey sahip olduğu
statü gereği rolünü farklı şekillerde oynar.
Her statünün rolü ait olunan toplum tarafından belirlenir.
Her toplumda statülere bağlı olarak oynanan roller toplumlara
göre değişiklik gösterir. Örneğin annelik rolü her toplumun
özelliğine göre farklı biçimlerde yerine getirilir.
Belli bir statüye sahip bireyin o statünün gerektirdiği
rolleri, tutum ve davranışları sergilemesi gerekir.
Bireyin statüsüne uygun biçimde yaptığı gerçek rol,
toplumun beklentilerine uygunsa beğenilir, uygun değilse
onaylanmaz.
Statülere bağlı olarak roller de zaman içinde aynı kalmayıp değişkenlik gösterir. Örneğin tarım toplumlarında aile ve
akrabalık statüleri önemli iken sanayi toplumlarında mesleki
statüler önem kazanmıştır.

Toplumsal Statünün Belirleyicileri
Soy: Her türlü toplum tipinde (açık-kapalı-demokratik-totaliter) soy bağı bireyin statüsünü belirleyen bir unsurdur. Kişinin
siyah-beyaz gibi ırksal; İngiliz, Japon gibi ulusal öz geçmişi de dikkat çeken bir faktördür.
Servet-Zenginlik: Kişilerin sahip olduğu servet miktarı da statüyü belirleyen bir ölçüttür. Servet sahibine bunu sergileyebilme imkânı sağlar. Sosyal açıdan servetin kaynağı da önemlidir. Yasa dışı olarak elde edilen servetin prestiji ile
soydan edinilen veya sosyal olarak onaylanan bir yoldan elde edilen servetin prestiji arasında fark vardır.
Topluma sağladığı yarar: Kişinin toplumda yaptığı işin yararlılık durumu statü belirleyicisidir. Kişi toplumda ne yaptığına göre derecelendirilir. Bu da başkalarının neyin yapılmasının iyi olduğuna ilişkin düşüncesine dayanır. Ekonomik
değerlerin etkin olduğu bir toplumda kişiler büyük kazanç getiren mesleklere sahip olup olmama yönünden değerlendirilecektir. Örneğin doktor hastanede çalışan hasta bakıcıdan daha yüksek sosyal statüye sahiptirler.
Eğitim: Kişinin aldığı eğitim düzeyi de statüyü belirler. Yüksek öğrenim görmüş kişiler yüksek sosyal statüye sahiptirler.
Dinî inanç: Kişinin dinî inancı statü belirleyicisi olabilir. Dinin sosyal yaşamı belirlediği yerlerde dinî bir statüye sahip
olmak yüksek bir prestij sağlar.
Fikir ve düşünceler: Kişilerin fikirleri de statüyü etkiler. Statüyü, kişinin kendisi hakkındaki düşünceleri değil başkalarının sizin ne olduğunuz hakkındaki düşünceleri belirler.
Cinsiyet: Biyolojik özellikler (cinsiyet, güzellik vb.) de statü belirleyicisi olabilir. Cinsiyet evrensel bir statü ölçütü
olarak toplumların çoğunda kullanılır. Günümüzde toplumların gelişimi ve demokratikleşmesi ile kadın ve erkeğin
statüsü eşit olarak görülmektedir.
Tablo 2.8: Toplumsal statünün belirleyicileri
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.21: Toplumsal statü ve rollere örnekler

1. Fotoğraflardan hareketle bireyin toplumsal konumunun belirlenmesinde mesleklerin önemini belirtiniz.

2. Bireyin toplumsal konumu ile toplumdaki görevleri, sorumlulukları ve davranışları arasında bağ var mıdır?
Düşüncelerinizi söyleyiniz.
3. Bazı mesleklerin neden daha fazla tercih edilmekte olduğunu belirtiniz.

Biliyor muydunuz?
Kadının toplumdaki statü ve rollerine ilişkin kuramsal bir çerçevenin Oppong ve Abu (1988) tarafından geliştirildiğini, "Yedi Rol Kuramsal Çerçevesi"nde, her bir rolün ne ölçüde sosyal ve ekonomik statü sağladığını, toplumsal
yaşamda kadının oynadığı temel yedi rollerin mesleki, annelik, eşlik, ev kadınlığı, akrabalık, vatandaşlık, kendini
gerçekleştirme olduğunu biliyor muydunuz?

(www.dergiler.ankara.edu.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
TOPLUMSAL STATÜ VE
ROL BİZİ NASIL ETKİLER?
Bizler aynı anda çok sayıda statüye birden sahibiz, bir
üniversite profesörüyüm ama aynı zamanda erkek evlat,
dayı, baba, kardeş, arkadaş, tantuni tutkunu, yüzücü,
koşucu, ev sahibi ve yazar konumundayım. Benim davranışlarım büyük ölçüde, o an içinde bulunduğum en
belirgin statüm tarafımdan şekillendirilir (Görsel 2.22).
Ben yürüyüş yaparken profesörlük statüm fazla bir anlam
ifade etmez. Fakat final sınavlarını yapmam gereken
zamanda işi gücü bırakıp maraton yarışlarına katılmaya
kalkarsam bu işin içinde bir sorun var demektir.

Statüler sosyolojik açıdan çok önemlidir. Çünkü
statüler; birtakım hakları, istenen ya da beklenen görevleri, sorumlulukları ve yapılması gereken davranışları
da beraberinde getirir. Bu beklentiler roller olarak
tanımlanır. Örneğin profesörlük rolü; öğrencilere öğretmeyi, onların sorularını cevaplandırmayı, tarafsız
olmayı, düzenli ve temiz giyinmeyi gerektirir. Beklentilere ters düşen bir davranış, şaşkınlık ya da şüphe ile
karşılanır. Benim ders yaptığım sınıfa atlet ve şortla
gitmem, bir hoca olarak imajıma zarar verir ve öğretmenlik yeterliliğim konusunda kuşku uyandırır. Delirdiğimi düşüneceklerini ise hatırlatmaya bile gerek yok.
İnsanlar davranışlarını, kendi rolleri ve karşımdakilerin rolleri ile etkileşim hâlinde sergiler. Doktorlar
hastalarından, işverenler çalışanlarından, satıcılar
müşterilerinden belirli bir şekilde davranmalarını
bekler. Her durumda da bireylerin eylemleri (davranışları), içinde bulundukları statülerinin gerektirdiği rol
sorumlulukları ve yükümlülüklerine bağlı olarak şekillenir. Hepimizin de bildiği gibi sevgililerin birbirlerine
davranışları ile karı kocanın birbirlerine karşı davranışları son derece farklıdır. Ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkilerde de her iki taraf haklara ve yerine
getirmekle yükümlü oldukları görev ve sorumluluklara
sahiptir. Ebeveynler, çocuklarının yeme içme, barınma,
giyinme gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamakla
yükümlüdür. Ailelerin, çocuklarının bu temel ihtiyaçlarını karşılamaması, onların çocuklarını ihmal veya
istismar suçu ile suçlanmasına sebebiyet verebilir.
Buna karşılık çocuklardan da ana babasının isteklerini
yerine getirmesi beklenir. Bu durumlar, yalnızca insanların öteki bireylerle ilişkilerinden kaynaklanan bir
görev değil işgal ettikleri konumlarına bağlı bir zorunluluktur.

Görsel 2.22: İnsanların davranışlarını içinde bulundukları
statüleri belirler.

(David M. Newman, Sosyoloji, 15-16. sayfalardan düzenlenerek alınmıştır.)

1. Statülerin toplumsal açıdan önemi nedir? Görüşlerinizi belirtiniz.
2. Statüler ile roller arasındaki ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Statülerimize uygun davranışlara örnekler veriniz.

Yorumlayınız
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
BİR STATÜ GÖSTERGESİ OLARAK AKILLI TELEFON ALGISI
Dünyada ve Türkiye'de mobil medya uygulamalarına paralel olarak akıllı telefon kullanımı da hızla artmaktadır.
Akıllı telefonların Türkiye'de özellikle genç kullanıcılar arasındaki yaygınlığına rağmen ürünlerin algılanması farklılaşabilmektedir. Günümüzde dijital çağın yeni statü sembollerinden biri olma özelliğiyle diğer markalardan farklılaşan
akıllı telefonlar gençlik tarafından bir statü göstergesi olarak algılanmaktadır.
www.josc.selcuk.edu.tr

Kullandığımız cep telefonu ile statümüz arasında bir ilişki olabilir mi? Neden?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
TOPLUMSAL ROL
Rol, sosyolojide çok sık kullanılan dinamik bir
kavramdır. Bir grup veya sosyal durum içinde yer alan,
belli bir statü tarafından ifade edilen davranış biçimlerini
anlatabilir. Sosyal hayatta mevcut olan her bir statüye ait
bir dizi davranış beklentisi vardır. Bu beklenti hem o rolü
yapan şahıs için hem de toplum için aynıdır. Tavır kavramı ise inançların, duyguların ve niyetlerin bir karışımı
olarak tanımlanmaktadır. Böylece belirli bir rol, belirli bir
statünün tüm kültürel özellikleriyle bütünleşmektedir.

ZİMBARDO DENEYİ
Zimbardo Deneyi’nde psikolojik ve sosyal yönden
dengeli yirmi dört yüksek lisans öğrencisi rastgele iki
gruba ayrılıyor. On iki tanesine gardiyan rolü verilirken on iki tanesine mahkûm rolü verilmiştir. İki hafta
sürmesi planlanan deney altıncı günde sonlandırılmak
zorunda kalınmıştır. Denek gardiyanların, denek
mahkûmlara yaptıkları eziyet, deneyin daha fazla
sürdürülmesine olanak tanımamıştır. Deneyde görüldüğü gibi denekler farkında olmadan içine girdikleri
yeni dünya tarafından şekillendirilmeye, bu dünyanın
şartlarına uyum gösterecek şekilde değişmeye de
başlamışlardır. Deney sosyal rollerin davranışları nasıl
etkilediğini göstermiş, çevrenin ve otoritenin sosyal
rolleri oynamada nasıl belirleyici olduğunu ortaya
koymuştur.

Öte yandan davranış ile rol terimleri arasında bir fark
yoktur. Her ikisi de eş anlamlı olarak belirli bir statüye
has ve uyulması gereken kurallardan kaynaklanan fiilleri
ifade etmektedir. Babalık veya annelik statüsüne ait
davranışlar aynı zamanda bu statülere ait rollerdir.
Toplum tarafından izin verilen ve hoş görülen davranış
biçimleri bir araya gelerek kurallar (norm) dizisi oluşturmaktadır. Böylece fert, sosyal hayat içinde nasıl hareket
edebileceğini veya bir başka insanın nasıl hareket edeceğini bilmekte ve bu şekilde sosyal bir düzenin kurulması
ve devamı mümkün olmaktadır.

Deneyler vasıtasıyla insanların yeni ortamlarda
yeni sosyal rolleri nasıl üstlendiklerine ve bu rollerin
bir süre sonra insanı nasıl değiştirdiğine, davranışlarına nasıl etki yaptığına dair gündelik yaşama ilişkin
bilgiler elde edilmiştir.

(www.felsefe.gen.tr)

(Nuri Bilgin, Sosyal Psikolojiye Giriş, s.72-73)

1. Yukarıdaki deneyden hareketle toplumsal rollerin davranışlarımızı nasıl etkilediğini söyleyiniz.
2. Toplumsal statülere karşılık gelen sosyal roller bütün toplumlarda aynı şekilde mi yerine getirilir? Tartışınız.
3. Toplumsal rollerin toplumsal yapıyla olan ilişkisini yorumlayınız.

Etkinlik
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
KONTROL TABLOSU
Bir insan aynı anda birden fazla statüye sahip olabilir.
Statüler toplumdan topluma değişmez.
Her statü belli kurallara bağlıdır.
Bireyin kendi çabası ile elde ettiği statüler, sonradan kazanılan statülerdir.
Roller, statünün değişken ve hareketli yönüdür.
Statülere bağlı olarak roller zaman içinde değişkenlik göstermez.
Kişilerin sahip olduğu servet miktarı statüyü belirleyen bir ölçüttür.
Biyolojik özellikler statü belirleyicisi olamaz.
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Anahtar Statü, Anahtar Rol ve Rol Çatışması
HAZIRLIK SORULARI
1. Size göre sahip olduğunuz statülerden hangisi daha baskındır? Düşününüz.
2. Birden fazla statünüzün rollerini yerine getirirken hangi durumlarla karşılaşabilirsiniz? Düşüncelerinizi
söyleyiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Anahtar Statü, Anahtar Rol, Rol Çatışması, Rol Pekişmesi

ANAHTAR STATÜ, ANAHTAR ROL VE ROL ÇATIŞMASI
ANAHTAR STATÜ
İnsanlar birden fazla gruba üye olabildikleri için birden
fazla statüye sahip olabilirler. Aile ortamında baba statüsüne
sahip birinin aynı zamanda emniyet müdürü ya da polis akademisinde doçent olması bu duruma örnektir. Ancak bir kişinin
birden fazla statüsü içinde yalnızca biri onun en karakteristik
konumudur. Buna sosyolojide anahtar statü denilmektedir. Bu
bağlamda anahtar statü kişilerin çeşitli statüleri içinde toplumun en fazla önem verdiği statüsünü ifade eder. Anahtar
statünün belirleyicileri sadece bireyin başardığı ve üstlendiği
statüye dayanmaz aynı zamanda toplumda geçerli olan değerlere de dayanır. Ekonomik değerlerin yüksek bir saygınlık
sağladığı toplumda kişinin mesleği genellikle onun anahtar
statüsüdür. Doğal olarak çocuğu olan bir kadının anahtar
statüsü “annelik” olacaktır. Fakat bu kadın aynı zamanda bir
iş kadını ise anahtar statüsü mesleği olacaktır. Anahtar statü
bireyin toplumdaki yerini belirleyen temel statüsüdür
(Görsel 2.23)

Görsel 2.23: Statüler

ANAHTAR ROL
Her bireyin anahtar statüsü gibi anahtar rolü de vardır.
Toplumda herkesin birçok statüsü vardır ve bu statülere bağlı
olarak birden fazla da toplumsal rolü vardır. Nasıl ki bireyin
birçok statüsü içinde bir tane anahtar statüsü varsa birçok
toplumsal rolü içinde de bir tane anahtar toplumsal rolü vardır.
Bireyin anahtar rolü onun anahtar statüsüne göre belirlenir.
Bireyin işi, öğrenim derecesi, anahtar statüsü, bağlı olduğu
toplumsal grup ve toplumun değer yargıları anahtar rolünü de
belirler. Bireyin anahtar rolü, içinde yaşadığı kültürün egemen
kurumuna göre belirlenir. Örneğin sanayileşmiş bir toplumda
en etkili kurum ekonomi olduğundan anahtar rol de mesleki
konumun gerektirdiği rol olacaktır.

ROL ÇATIŞMASI VE ETKİLERİ
Bireyler, birden fazla statüsü olduğu için rollerini yerine
getirirken zor durumda kalabilir. Örneğin kendi çocuğunun
öğretmeni olan bir anne, okulda çocuğuna anne gibi davranırsa öğretmenlik görevini, öğretmen gibi davranırsa annelik görevini yeterince yapamaz. Bu duruma rol çatışması
denir. Rol çatışması, bireyin rollerinin gereği olan davranışların aynı anda gerçekleşemeyecek biçimde birbirine karşıt
olmasıdır.
Birey, değişik toplumsal statülerine göre rolünü saptamak zorundadır. Bu saptamayı iyi yapamazsa rol çatışmasıyla karşılaşır.
Örneğin göreve yeni başlayan bir mühendis statüsünün
gerektirdiği rolleri yeterince bilmiyorsa iş yerinde çalışanlarla sağlıklı ilişki kurmakta zorlanabilir. Bu durum rollerini
öğreninceye kadar sürebilir. Bazı roller toplumun genel
değer ve kuralları ile belirlenmiş, çoğunluk tarafından da
kabul görmüştür. Bunlara açık rol denir.
Örneğin bir hemşirenin yapması ve yapmaması
gerekenler belirlenmiştir. Bu açık rollere örnektir. Ancak
hemşirenin, çalışma saatleri ve hastane ortamının dışında,
hastaya vurulduğunda ani bir müdahale gerektirebilecek,
önem arz eden bir iğneyi yapıp yapamayacağı belirlenmemiştir. Bu tür rollere de açık olmayan roller denir. Rollerin
yeterince açık olmaması rol çatışmasına neden olur. Birey
statüsüne bağlı olarak kendinden tam olarak neyin beklenildiğini bilirse rol çatışması yaşamayacaktır. Rollerin açık
olmaması, belirsiz ya da değişken olması bireyde rol
çatışmasına neden olur. Rol çatışmaları başarısızlığın yanı
sıra bireyde gerilim ve çatışmalara neden olabilir. Bu
nedenle bireyler, statülerinin kendilerine yüklediği rolleri
iyi anlamalı ve bu rolleri yerine getirmede kararlı olmalıdır.
Ayrıca rol çatışmasının engellenebilmesi için birincil ve
ikincil önemde rollerini belirlemeli, çatışan rollerinden
birini ya da diğerini göz ardı etmeden uzlaştırarak çatışmayı ortadan kaldırmalıdır.
Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa bu
roller birbirini kolaylaştırabilir. Bireyin yerine getirdiği
rollerin birbirini desteklemesine rol pekişmesi adı verilir.
Anaokulu öğretmeni olan bir annenin, çocuklarını eğitirken
bu bilgisini kullanması rol pekişmesine örnektir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.24: Toplumsal statüler ve roller

1. Yukarıda statülerle ilgili görseller verilmiştir. Bir kişinin birden fazla statüsü olabilir mi? Çevrenizdeki
kişilerden örnekler veriniz.
2. Statüler içinde bir özelliğin ön plana çıkması neyi ifade eder? Düşüncelerinizi paylaşınız.

Biliyor muydunuz?
Ayakkabı konusunda en yaratıcı toplum olarak kabul edilen Mısırlıların MÖ 3500’lerde ıslatılmış kumda ayaklarının kalıplarını çıkarttıklarını ve bu kalıplarda şekillendirdikleri ham deriden, tabana ipler bağlayarak sandaletler
yaptıklarını ve çok geçmeden bu sandaletlerin bir statü göstergesi olmaya başladığını biliyor muydunuz?
(www.itkib.org.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
ANAHTAR STATÜ VE ANAHTAR ROL
Hayat, büyük bir takım oyununda aldığımız rolün
yerine getirildiği sahne gibidir. Bizler de bu oyun
içinde aldığımız rolü sahnelerken pek çok kişi ile takım
oluşturuyoruz, zaman zaman da kendi içimize dönüyoruz. İçinde bulunduğumuz takımlarda bize düşen rol
nedir? Kimi takımlarda rolümüz bellidir: Annemizin,
babamızın çocuğu, okulumuzun öğrencisi, iş yerimizin
çalışanı… Bir de bunun dışında seçtiğimiz veya seçildiğimiz roller var. Evin yaramazı, uslusu, okulun çalışkan
öğrencisi, iş yerinin işkoliği gibi.
Bir futbol takımında kaleci mi, golcü mü olacağımıza bazen biz karar veririz, çoğu zaman da antrenörümüz
bizi yönlendirir. Küçük yaşlarda kendi beceri ve
yeteneklerinin farkında olmayanlar doğal olarak başkaları tarafından yönlendirilir. Kendi yeteneklerimizi
göremediğimiz için antrenör bizi yönlendirir. Hepimizin

yaşadığı hayat oyununda bana biçilen ilk rol ailemin en
büyük çocuğu olmamdı. Küçük yaşta abla olmanın verdiği heyecan, ailemin kıskançlığımın önüne geçmek için
sorumluluk verme isteği ve benim de bu rol için dünden
razı oluşum bugünlerin “İlknur Abla”sının temellerini
attı. Çocukluk yıllarında evcilik oynarsak ailenin annesi,
okulculuk oynarsak sınıfın öğretmeni, şirketçilik oynarsak şirketin patronu olma isteğim, eğer isteğime karşı
çıkan olursa oynamayacağımı ifade etmem de daha
sonraki çalışmalarımın temeli oldu. Zamanla ben bir şey
demeden oyundaki doğal lider oldum. Konu tartışılmıyordu bile… Ardından okul yılları. Bu kez de sınıf
başkanlığı için aday olmasam bile önerilen olmaya başladım. İlk yıllar kendi isteğimle seçildim, ardından olmam
gerektiği düşünüldüğünden… Daha sonra da seçilmemek
için çabalar harcadım çünkü daha önemli işlerim vardı.
(İlknur Çolak, www.milliyet.com.tr, 01.02.2009)

1. İlknur Hanım’ın içinde bulunduğu gruplarda değişik zaman ve koşullarda üstlendiği anahtar statü ve
rolleri belirtiniz.
2. Günlük yaşantınızda toplumsal rollerinizin çatıştığı oldu mu? Görüşlerinizi paylaşınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
ROL ÇATIŞMASI

Öğretmenim!

Anne!

İnsanlar yaşamlarında erkek veya kız çocuğu,
yetişkin, öğrenci, ebeveyn, arkadaş, fabrika işçisi, polis
memuru veya öğretmen gibi çok sayıda farklı roller
üstlenir. Bu rollerdeki insanların belirli davranışlar
sergilemesi toplum tarafından istenir. Örneğin polis
memurlarının davranış kalıplarının yasalara ve sosyal
kurallarla uygun olması beklenir. Öğretmenlerden de
benzer davranış kalıplarını sergilemelerinin yanında
öğrencilere örnek olmaları beklenir. Öğretmenlerin
sosyal açıdan kabul edilebilir, uygun davranış biçimlerini öğrencilere göstermeleri gerekir. Rolleri belirleyen
kurallar, genelde ihlal edilinceye kadar pek net değildir.
Fakat bir polis memuru hırsızlık yaptığı zaman bu kuralların ve davranış beklentilerinin neler olduğu netleşir
(Görsel 2.25).
Bir kişi aynı zaman dilimi içerisinde pek çok rol
oynayabilir. Örneğin bir kadın; anne, işçi, kız kardeş ve eş
rollerini aynı anda oynayabilir. Bu durum, rol çatışmasına
yol açabilir. Çünkü iki veya daha fazla sayıda rolün aynı
zamanda başarılı bir şekilde sergilenmek istenmesi
rollerin birbiriyle çatışmasına neden olabilir. Örneğin
bazı kadınların tecrübe ettiği tam zamanlı işçi rolüyle
anne rolünün çatışması gibi.
(Ken Brown, Sosyoloji, s. 27-28)

Görsel 2.25: Sınıfta görevli öğretmenin aynı zamanda
anne rolü de vardır.

1. Sizinde rol çatışması yaşadığınız durumları listeleyiniz. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Görselden hareketle rol çatışmasını yaşayan kimdir? Belirtiniz.

80

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Toplumsal Değerler
HAZIRLIK SORULARI
1. Türk toplumunu bir arada tutan değerler nelerdir? Örnek veriniz.
2. Toplumdan topluma değişen değerlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Değer, Maddi Değerler, Manevi Değerler, Ulusal Değerler, Evrensel Değerler, Kültürel Kimlik

TOPLUMSAL DEĞERLER
TOPLUMSAL DEĞERLER
Bir toplumda oluşan ortak görüş ya da toplumsal grupta
bireylerin olumlu tepki verdikleri düşünce ve kuralların uygulama biçimlerini yansıtan ölçütlere toplumsal değer denir.
Genellikle beğeniye, ahlak ve inançlara dayanır. İnsan davranışlarının hangilerinin iyi, hangilerinin doğru ve yararlı
olduğunu gösterir. Değerler, bireyin davranışını değerlendirmesinde bir ölçüttür ve bireyin davranışlarına yön veren kurallar ve kanılar bütünüdür. Toplumsal değerler, toplumların
tarihsel gelişim sürecinde oluşur. Birey toplumsal değerleri,
içinde doğduğu toplumda, gruplarda hazır bulur. Değerler, bir
toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından benimsenen, değerli
kabul edilen düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddi
unsurlardan oluştuğundan maddi ve manevi niteliklere de
sahiptir. Örneğin maddi yapısı dışında ulusal bayraklar bağımsızlığın simgesi olarak manevi bir değere sahiptir. Sosyolojik
açıdan değer kavramı nesne ve olguların toplum, toplumsal
grup ve birey açısından taşıdıkları önemi belirleyen niteliklerini dile getirir.
Toplumsal değerler, toplumsal ilişkilerden doğan davranış
kalıplarına dayanırken toplumsal ilişkilere de yön verir. Çünkü
toplum, değerler çerçevesinde bazı davranışları onaylar ve
ödüllendirir, bazılarını ise cezalandırır. Satıcı-müşteri, çocukanne, öğretmen-öğrenci, amir-memur vb. ilişkiler her toplumda
geçerli olan değerlere göre düzenlenir. Her birey bir başkasıyla
ilişki kurarken toplumun kendisine yüklediği bu değerlere göre
davranır. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterilmesi, yalan
söylenmemesi, insan haklarına saygı duyulması gibi değerler
toplumsal ilişkilere şekil verir. Toplumsal düzenin ve dayanışmanın sağlanması bu şekilde gerçekleşir. Toplumsal değerler,
toplumsal yapı ve toplumsal düzenin devamlılığı için çok
önemlidir. Aile, din, hukuk, eğitim, ekonomi gibi kurumlar
toplumsal değerlerin etkisi altında şekillenir. Bireyler toplumsal ilişkilerde kullandığı değerleri, içinde bulunduğu grup ve
kurumlar aracılığı ile öğrenir ve sonraki kuşaklara aktarır. Her
kurum ve grubun temel değerleri vardır ve bu değerler kurum
ya da grubun üyeleri tarafından benimsenir. Eğitim kurumunda
ders çalışmak, saygılı olmak, aile kurumunda anneye babaya
saygılı davranmak, hukuk kurumunda adaletli olmayı öğrenmek, bir sendikada eşit işe eşit ücret talep etmek bu değerler
arasındadır.
Değişebilirlik tüm toplum ve kültürlerde çok önemli bir
özelliktir. Değer sistemleri kültürden kültüre veya aynı
kültürde, zamandan zamana ve hatta aynı toplumda da bir

bölge ve sınıftan diğerine farklılık gösterir. Türkiye’nin tarım
toplumu olduğu dönemlerdeki değerleri ile sanayileşmeyle
birlikte ortaya çıkan değerleri arasında da değişiklikler olmuştur. Örneğin Türkiye’nin tarım toplumu olduğu dönemlerde
toplumsal dayanışma çok güçlü iken sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte bu değerlere bağlılık zayıflamış, bireyselleşme
artmıştır. Bu değerlerin zaman içinde değiştiğine bir örnektir.
Köy toplumsal grubunda misafirperverlik önemli bir değerken
kentte daha zayıf olması değerlerin aynı toplumda bir bölgeden ya da sınıftan diğerine nasıl farklılık gösterdiğine örnektir.
Toplumsal Değerlerin Temel Özellikleri
Toplumsal değerler, toplumun bütünü ya da toplumsal
grup üyeleri tarafından bilinir, benimsenir ve bunlara toplumun çoğunluğu tarafından uyulur. Örneğin dürüstlük, yurtseverlik tüm toplumlarca benimsenen ve uyulan ortak değerlerdendir. Toplumsal yapı ve düzenin korunması ve sürdürülmesinde önemli bir güce sahiptir.
Toplumsal değerler, toplumsal ilişkilerin düzenleyicileri
arasında yer alır. Bir davranış ya da ilişkinin çoğunlukla
olumlu olarak kabul edilmesi yürürlükteki toplumsal değerlerle uyum içinde olmasına bağlıdır.
Toplumsal değerlerin bir kısmı birçok toplum ya da ulus
tarafından benimsenebilir. Örneğin 10 Aralık 1948 yılında
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ortaya konulan değerler evrensel niteliktedir.
Toplumsal Değerlerin Yerine Getirdiği Önemli İşlevler
Bireyler ya da gruplar tarafından ortak olarak benimsenip
paylaşıldığı için dayanışmayı güçlendirir.
Değerler, toplumda istenilen düşünme ya da davranma
yollarının belirleyicisidir. Örneğin bir annenin çocuğuna nasıl
davranması gerektiği değerler tarafından belirlenmiştir.
Değerler, bireylerin toplumsal rollerini seçmelerinde ve
gerçekleştirmelerinde rehberlik eder.
Statüler belirlenirken toplumsal değerler etkili olur.
Verilmiş statülerin geçerli olduğu bir toplumda köklü bir
aileden olmak yüksek statüde olmayı sağlarken demokratik
değerlerin etkin olduğu toplumlarda elde edilen statüler daha
değerli olarak algılanır.
Toplumsal değerler, bireyin “toplumsal kimliği”ni oluşturma sürecinde de bir işleve sahiptir. Toplumsal değerler zorlayıcıdır. Bu zorlayıcılık birlikte hareket etme ve ortaklaşa bir
kimliğin oluşmasında rol oynar.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.26: Maddi ve manevi değerler toplumsal yapının önemli bir ögesidir.

1. Fotoğraflara bakarak maddi ve manevi değerlerin neler olabileceğini söyleyiniz.
2. Sizin için önemli olan toplumsal değerler nelerdir? Sıralayınız.
3. Maddi ve manevi değerlerin toplum hayatı açısından anlamını ve önemini tartışınız.

Biliyor muydunuz?
“Değer” sözcüğünün, Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan,
soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.” olarak tanımladığını, Erol Güngör'ün değeri “Bir şeyin arzu edilebilir
veya edilemez olduğu hakkındaki inanç.” diye izah ettiğini, İsmail Doğan'ın Sosyoloji isimli kitabında değeri “Kişi
ya da toplumun kabul ettiği var olma ve hareket etme tarzı” olarak tanımladığını, Veysel Bozkurt’un ise "Değişen
Dünyada Sosyoloji" adlı kitabında "Değerler, amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin
yanlış olduğunu söyleyen standartlardır." dediğini biliyor muydunuz?
(www.acikerisim.lib.comu.edu.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ
Ey oğul, artık Bey'sin!
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana.
Güceniklik bize, gönül almak sana.
Suçlamak bize, katlanmak sana.
Acizlik bize, hoş görmek sana.
Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.
Haksızlık bize, bağışlamak sana...
Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşasın.
Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı.
Allah yardımcın olsun...
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın!
Ama bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen sabah
rüzgârında savrulur gidersin.
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.
Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın!

Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi değildir.
Bütün bilinmeyenler, fetih edilmeyenler, görünmeyenler,
ancak sen faziletli ve ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.
Ey oğul! Ananı, atanı say!
Bereket büyüklerle beraberdir.
İnancını kaybedersen yeşilken çöllere dönersin.
Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma!
Gördüğünü görme! Bildiğini bilme!
Sevildiğin yere sık gidip gelme!
Ey oğul! Üç kişiye acı:
Cahil arasındaki âlime, zenginken fakir düşene ve hatırlı
iken itibarını kaybedene.
Ey oğul! Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler
kadar emniyette değildir.
Haklıysan mücadeleden korkma.

Görsel 2.27: Şeyh Edebali

Görsel 2.28: Osman Gazi

TOPLUMSAL DEĞERLER
Değerler ve normlar, bir kültürün üyelerinin çevreleri
içerisinde nasıl davranacaklarını biçimlendirmede birlikte hareket ederler.
Örneğin öğrenmeye büyük değer veren kültürlerde
kültürel normlar öğrencilerin çalışmak için büyük çaba
harcamasını özendirecek ve çocuklarının eğitimi için
fedakârlıkta bulunan anne babaları destekleyecektir.
Konukseverliğe büyük değer veren bir kültürde kültürel
normlar hediye verme ya da hem konukların hem de ev
sahiplerinin toplumsal davranışları hakkındaki beklentilere yön verir. Değerler ve normlar kültürden kültüre
büyük farklılıklar gösterir. Kimi kültürler bireyciliğe
değer verirken ötekiler paylaşılan gereksinimleri daha
çok vurgularlar.

(www.bilecik.gov.tr)

Örneğin Britanya’daki öğrencilerin büyük bir
bölümü, sınav sırasında bir başka öğrencinin kendi
kâğıdından bilgi aşırdığını gördüklerinde çok kızar.
Britanya’da bir başkasının ödevinden kopya çekmek;
bireysel başarı, fırsat eşitliği, çok çalışma ve kurallara
saygıya ilişkin temel değerlere karşı durmak anlamına
gelir. Britanyalı öğrencilerin gösterdiği bu kızgınlık
duygusundan Rus öğrencilerin kafaları karışabilir. Bir
sınavı geçmek için birbirine yardım etmek, Rusların
eşitlik ve otorite karşısında birlikte sorun çözmeye
verdikleri değeri yansıtır. Bir toplum ya da topluluk
içerisinde bile farklı değerler birbiriyle çelişebilir.
Bazı grup ya da kişiler farklı değerleri benimseyebilirler.
(www.helitam.files.wordpress.com)

1. Şeyh Edebali’nin öğütlerinde Türk toplum değerleri ile ilgili neler söylenmektedir?
2. Başka toplumların değer anlayışlarına örnekler veriniz.
3. “Toplumsal değerler” metninden hareketle değerlerin toplumsal ilişkilerimizdeki rolünü söyleyiniz.
Bu konuda toplumsal değerlerimiz neleri gerektirir? Açıklayınız.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Yunus Emre, “insan sevgisi” çağrısını sadece
İslam âlemine değil din ve ırk ayrımı
yapmaksızın tüm dünya insanlarına yapmıştır.
“Dünya benim rızkımdır kavmi benim kavmimdir.”

Görsel 2.29: Toplumsal değerlerimize bazı örnekler

1. Yunus Emre eserlerinde hangi değerlere vurgu yapmıştır? Açıklayınız.
2. Görsellerde hangi evrensel değerlerin vurgulandığını belirtiniz.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
•
•
•
•

KAHVE SOSYOLOJİSİ
Simgesel değer: Birçok Batılı için sabah kahvesi kişisel bir törendir; gün içinde bunun ardından gelen, başkalarıyla
kahve içme daha toplumsal nitelikte bir törendir.
Uyarıcı olarak kullanım: Pek çok kişi kahveyi “uyanmak” için içer.
Toplumsal ve ekonomik ilişkiler: Kahvenin üretimi, paketlenmesi, dağıtım ve pazarlanması birçok kültürü, bu
kültürler içindeki toplumsal gruplar ile örgütleri ve binlerce insanı etkileyen küresel bir girişimdir. Avrupa ve
ABD’de tüketilen kahvenin büyük bölümü Güney Amerika’dan ithal edilmektedir (Görsel 2.30).
Geçmiş toplumsal ve ekonomik gelişme: Günümüzde geçerli olan“kahve ilişkileri” her zaman geçerli değildi.
Bu ilişkiler yavaş yavaş ortaya çıktı ve belki de gelecekte ortadan kalkacak.
(A. Giddens, Sosyoloji, s.4'ten düzenlenerek alınmıştır.)

Görsel 2.30: Kahvenin üretimi, dağıtımı ve pazarlanması ekonomik bir değer olduğunu gösterir.

1. Maddi değerlerin, nasıl bir manevi değerler sistemi oluşturduğunu açıklayınız.
2. Bir davranışın sosyal bir değer hâline gelmesinde nelerin etkili olabileceğini belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
DEĞERLERİN ROLÜ
Değerler toplumsal yaşamda önemli bir rolü yerine
getirir. Değerler, insanlara yaşamlarında seçim yapmaları için rehberlik eder, yol gösterir. İnsanların enerjisini yönlendirmede “Doğru ve yanlış arasındaki fark
nedir?”, “Yaşamın anlamı nedir?” gibi temel soruların
cevaplanmasında değerlerin rolü vardır. Birey,
toplumsal yaşantısı sürerken kendisi için kişisel bir
değerler sistemi oluşturur, bu kişisel değerler sistemi
bireyin içinde bulunduğu toplumun diğer üyeleri ile
birlikte paylaştığı kültür tarafından biçimlendirilir.

ve çevrede olup bitene anlam verme yolunun belirleyicisi olan değerler, toplumsal beklentilerin içerikleri
olarak aileden başlayıp giderek genişleyen çevrede
bireye neyi, nasıl yapması gerektiğini bildiren ve
belirleyen hükümlerdir. Değerlerin öğrenilmesi, rollerin öğrenilmesi ile meydana gelen sosyal bir öğrenmedir. İnsan, öğrendiklerinin büyük bir kısmını sosyal
öğrenme sürecinde kazanır. Değerlerin temeli çocukluk dönemlerinde atılır ki bu da sosyalleşme sürecinin
en önemli özelliğidir (Görsel 2.31).

Toplumların yüzyıllar süren birikimle ortaya
koyduğu toplumsal değerler, onların kültür ürünleridir.
Toplumsal değerler toplumların kimliklerinin işaretidir, parmak izi gibidir ve insan davranışlarının temellerini oluşturur. Talcott Parsons’a ( Talkıt Parsıns) göre
kültürel sistem her toplumda kendi kültürel özgünlüğünü sağlayan çekirdek değerleri ve ilgili normları
içerir. Bu nedenle kültürel sistemin özellikleri gelenek
ve değerlerin tortulaşmasına yani toplumun mirasına
yansır. Değerler, toplumsal normlar veya davranış
kuralları aracılığıyla ifade edilir. Örneğin çocuklardan
yaşlı anne ve babalarına bakmaları, onlara kötü
davranmamaları, onları ihmal etmemeleri beklenir.
Parsons değerlerin toplumda iç bütünlüğü ve düzeni
sağlamadaki rolünü vurgular. Bireylerin yaşamlarında

(www.yasadedergi.org)
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Görsel 2.31: Toplumsal değerler

Toplumsal değerlerin toplumsal yapı ve düzen açısından önemi nedir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

Etkinlik
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
KONTROL TABLOSU
Toplumsal değerler genellikle beğeniye, ahlaka ve inançlara dayanır.

Toplumsal değerler insan davranışlarının değerlendirilmesinde bir ölçüt değildir.

Birey toplumsal değerleri, içinde doğduğu toplumda ve gruplarda hazır bulur.

Toplumsal değerler toplumsal ilişkilere yön verir.

Toplumsal değerler statülerin belirlenmesinde önemli değildir.
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Toplumsal Hayatı Düzenleyen Normlar
HAZIRLIK SORULARI
Toplumsal kurallar insanların hayatlarını nasıl etkilemektedir? Örneklendiriniz.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Normlar

NORMLARIN GEREKLİLİĞİ
Her toplum, varlığını devam ettirebilme, toplumsal düzeni
koruma ve sürdürme gerekliliği duyar. Bunun sağlanabilmesi
için kültürel kodların içinde yer alan davranış kalıplarını
belirli ölçütlere göre ve sistemli bir şekilde düzenleyecek
kurallara ihtiyaç vardır. Bu kurallar gerek yazılı gerekse yazılı
olmayan biçimleriyle toplumsal yaşamda varlıklarını sürdürürler. Bir davranışın nerede başlayıp nerede sonlanacağı
bağlı olduğu bu kurallar tarafından belirlenir. Toplum hayatını
düzenleyen bu kurallara “toplumsal normlar” denir. Toplumların geleneksel bilgi, görgü, birikim ve deneyimlerinden
meydana gelen bu kurallar toplumun sağlıklı işleyişini, barış
ve huzurunu sağlar.
Bireyler, toplumsal normlara uymadıklarında çeşitli yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu yaptırımlar ayıplama, kınama,
dışlama biçiminde olabileceği gibi para cezası, hapis cezaları,
belirli özgürlük ve haklardan yoksun bırakılma şeklinde
ortaya çıkar. İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen
hukuk normları toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisidir. İnsanın bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının sağlıklı bir
şekilde temin edilebilmesi için onun iş ve eylemlerinin
hukuk normları tarafından belirlenmesi toplumsal yaşam için
son derece önemlidir. İnsanların, kamu kurum ve kuruluşlarının

iş ve eylemlerinde uymak zorunda oldukları hukuk normlarında takip edilmesi gereken bir hiyerarşi bulunmaktadır.
Bu hiyerarşi sayesinde hukuk kuralları aracılığıyla sağlanmak
istenen toplumsal ahengin hukuk düzeni içinde de sağlanması
amaçlanmaktadır. Aksi takdirde kendi içinde ahengi yakalayamamış ve uygulama açısından da tereddütlerle dolu hukuk
normlarının kendisinden beklenen sonuçları üretmesi
toplumsal ahengi temin etmesi oldukça zordur.
Toplumsal Normların Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•

Toplumun düzen ve devamlılığını sağlar.
Toplumsal kontrolü sağlar.
Çoğunluğun sosyal normlara uyması
sosyal bütünleşmeyi sağlarken uymaması
ise sosyal çözülmeye neden olur.
Uymayanlar cezalandırılır, zorlayıcıdır.
Bireylerin davranışlarını sınırlayan
emir ve yasaklardır.
Toplumdan topluma veya zamanla
değişir.
Toplumsal süreç içinde veya merkezî
otorite tarafından oluşturulabilir.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.32: Yaşlıları ziyaret etmek

Görsel 2.33: Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar

Hasta ziyaretleri, kırmızı ışıkta araçların durması toplumsal kurallardan hangilerine örnek olabilir?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
TOPLUMSAL DÜZEN VE NORMLAR
Normlar, kültür tarafından belirlenmiş davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Normlar bireylerin neyi nasıl
yapacaklarını ve değerleri nasıl uygulayacaklarını belirler.
Grup, bireylere organizasyonlarda ya da kurum içinde
rollerinin gereği olan doğru ve yapılması gereken davranışları söyler. Oturma odamızdan yatak odamıza, iş yerimizden okuldaki sınıfımıza kadar birçok yerde kullandığımız
irili ufaklı binlerce norm bizlere rehberlik eder. Bu realiteden hareketle normların toplumsal düzenin yapı taşları
olduğu kolayca söylenebilir. Normlar, öteki insanlarla olan
ilişkilerimizde tahminde bulunmamızı kolaylaştırır. Amerika’da bir insan öteki insana el uzattığında karşıdaki insan
da elini uzatıp tokalaşması gerektiğini anlar. Bazı toplumlarda içten bir el sıkışma bir hakaret olarak yorumlanabilir.
Örneğin Uzak Doğu ülkesi Tayland’da insanlar, vücutlarının önünde ellerini avuç içlerine yerleştirip başlarını biraz
öne eğerek birbirlerini selamlarlar. Bu selamlaşma katı
kurallarla yönetilir. Birinin elini yerleştirmede küçük bir
farklılık onun toplumsal konumunu gösterir. Üstteki el o
bireyin daha yüksek statüde olduğuna işaret eder. Böylesi
normlar, öteki insanlarla birlikte hayatın daha uyum içinde
sürdürmesine zemin hazırlar (Görsel 2.34).

Görsel 2.34: Tayland’da wai selamı

(David M. Newman, Sosyoloji, s.20)

Toplumsal kurallar neden gereklidir? Açıklayınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
NORMLARA UYMAK
Normlar doğru ve yanlış davranışlara dayanak olur.
Böylece insanlar “Nerede, ne zaman, kime, nasıl
davranılmalı?” sorularına yanıt bulurlar. Basit olduğu
için yemek yeme eylemini ele alalım. Nerede istersek,
ne istersek ve ne zaman istersek yemek yiyebilir
miyiz? Hayır. Bizim için “Neler iyidir, ne sıklıkla, ne
kadar, nasıl ve nerede yenmelidir?” gibi sorulara yanıt
olan kurallar vardır. Futbol maçı ya da rock konseri
sırasında bir şeyler yiyip içersiniz ama camide ya da
senfonik orkestra konserinde yiyip içemezsiniz
(Görsel 2.35). Hatta öğünlerde nelerin yeneceği, bir
konuk geldiğinde nelerin ikram edilmesi gerektiği
bile belli kurallara bağlıdır. Sosyalleşme sırasında
bunları öğreniriz.

İnsanların değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak normların kullanılması uygun görülmemektedir. Toplumlarda
bazı normlar ortaktır. Bunlara evlenirken düğün yapmayı,
aile şeklinde yaşamayı, büyüklere saygılı davranmayı
örnek verebiliriz.
(Doç.Dr. Fidan Korkut, www.yunus.hacettepe.edu.tr)

Diğer toplumların normları bize garip, gereksiz
gelebilir. Ancak yetişkinler, içinde büyüdükleri,
sosyalleştikleri toplumun normlarının gereksiz
olduğunu nadiren düşünürler. Küçük bir toplulukta
normlar ile ilgili fazla sorun çıkmaz. Ancak büyük ve
karmaşık toplumlarda farklı gruplar arasında doğru ve
uygun davranışın ne olduğuna ilişkin ayrılıklar olur.
Görsel 2.35: Konser dinlemenin belli kuralları vardır.

1. Toplumsal normlar, ilişkilerimizi nasıl etkilemektedir? Açıklayınız.
2. Toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen normlara örnekler veriniz.
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Toplumsal Norm Türleri
HAZIRLIK SORULARI
Trafik kurallarına uymayan sürücülerle toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermeyen gençler aynı
türden yaptırımlarla mı karşılaşır? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Yazılı Normlar, Yazılı Olmayan Normlar

NORM TÜRLERİ
YAZILI (RESMÎ) NORMLAR

YAZILI OLMAYAN NORMLAR

Toplumdaki üyelerin tamamının uyması zorunlu olan,
devletin yetkili organlarınca düzenlenen kanun, tüzük, yönetmelik gibi yazılı hukuk kurallarıdır. Yaptırımı güçlü olan bu
kurallar hem devletin varlığını sürdürmesini hem de toplumsal düzenin devamını sağlar.

Toplumun, kişisel ve toplumsal davranışlar konusunda
getirdiği değer yargıları yazılı olmayan kuralları oluşturur.
Toplumsal yaşamda bireysel ve toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. Yazılı olmayan normların
yaptırımı toplum tarafından ödüllendirme ve cezalandırma
şeklindedir. Ödüllendirme beğenme, takdir etme şeklindeyken
cezalandırma ise ayıplama, kınama, dışlama şeklinde olur.
Ahlaki kurallar, görgü kuralları, gelenekler, âdetler, görenekler
ve örfler belli başlı yazılı olmayan toplumsal normlardır.

Hukuk Kuralları: Yaptırım gücü yüksek olan yazılı
normlardır. Toplum üyelerinin haklarını ve hukuki ödevlerini
gösteren, devletçe belirlenen yazılı kurallardır. Bu kurallar,
hem kişiler arası hem de kişilerle devlet arasındaki ilişkileri
düzenleyen, uygulaması devlet tarafından yapılan ve güvence
altına alınan, hiyerarşik bir sisteme dayanır.

Biliyor muydunuz?
MADDE 67
Vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun
olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir
siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk
oylamasına katılma hakkına sahip olduğunu, seçimler ve halk oylamasının serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre,
yargı yönetim ve denetimi altında yapıldığını, on
sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşının seçme ve
halk oylamasına katılma haklarına sahip olduğunu,
silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlülerin oy kullanamadığını biliyor muydunuz?
www.tbmm.gov.tr

Din Kuralları: Din; Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli
kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal
bir kurumdur. Fransızcadaki, din karşılığı kullanılan religion,
Latince “religare”den gelir ve “bağ, bağ kurmak” anlamlarındadır. Bu anlamda din “insanlar arası kurulan bağ” demektir.
Din, ilahi ve kutsal inançlar ve pratik yaşayışlar yani ibadetler
sistemidir. Bu inançlar ve ibadetler sistemi manevi bir birlik,
bir cemaat, bir topluluk meydana getirir. Din kutsal kabul
edilen öğretiler sistemidir. Özellikle ilahi veya semavi din
olarak nitelendirilen dinlerin öğretisi yaratıcıdan (Allah
C.C.) gelen vahiylerden oluşur. Mesajları insanlara ileten
peygamberlerin söz ve yaşantıları bu dinlerin ayrıntılarını
tamamlayan ve insanların yaşam pratiklerini oluşturan
temel unsurlardır. Örneğin İslam dini- nin temel normları
Kur’an-ı Kerim (ayetler), hadisler ve sünnetten oluşur. Dini
normlar bazı devletlerde aynı zamanda hukuki norm niteliğindedir.
Ahlaki Kurallar: Toplum düzenini sağlayan iyi, kötü
gibi ahlaki niteliklerin oluşturduğu, belirli bir devirde belirli
bir insan topluluğu tarafından benimsenmiş olan davranış
kurallarıdır. Ahlak kuralları, toplumsal barışı sağlama,
toplumsal dayanışmayı güçlendirme işlevi görür. Ahlak
kuralları toplumun dağılmasını, bölünmesini önler. Ahlaka
sosyal ilişkilerde bir düzen ögesi olma gücünü veren temel
etken, ahlak kurallarının inandırıcı niteliğidir. Bu inandırıcı
nitelik, gücünü düşünce alanında geliştiren özgürlük, sorumluluk, vicdan, insana saygı, fedakârlık, sosyal dayanışma
gibi ilke ve kavramlardan almaktadır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.36: Toplumsal normlar

Görsellerden hareketle toplumsal norm türleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
NORMLAR VE YAPTIRIMLAR
Normlar genellikle beklentilerin çerçevesini çizer ve
bireylere nasıl davranacaklarını ve itaat edeceklerini
söyler. Bunun da ötesinde normlar bazen belirsiz ve
çelişkili de olabilir. Buna bağlı olarak davranışlar ve
normatif beklentiler farklı olabilir. Böyle durumlarda
negatif yaptırımlar uygulanabilir. Yaptırım aslında
toplumsal davranışa yönelik bir karşılıktır. Negatif yaptırımlar cezalandırma yoluyla toplumsal kural ihlallerini
önlemeyi hedefleyen kültürel değerleri ve ahlakı sembolik olarak koruyan olgulardır.
Farklı normlar ihlal edilmesi durumunda farklı yaptırımlara yol açar. Âdetler, gelenek-görenekler ve töre de
toplumlarca büyük önem atfedilen ve bazı durumlarda
hukuk kadar etkili olabilen toplumsal normlardır. Geleneklere aykırı davranışın müeyyideleri farklılık göstere-

bilir. Silahlı soyguna hapis cezası verilmesi örneğinde
olduğu gibi bazı yaptırımlar devletçe de resmî olarak
desteklenir. Bazı gelenekler ise daha resmî olmayan
yapıdadır. Örneğin kilisenin ahlaki öğretilerine karşı
gelen bir kişinin aforoz edilmesi gibi.
Günlük hayattaki normların çoğunluğu sıradandır ve
bunların önem derecesi düşüktür. Bununla birlikte bu
normların ihlali de görgüsüzlük olarak adlandırılır.
Mesela ağzımız açık bir şekilde yemek yediğimizde
ağzımızdan çenemize doğru yiyecek parçaları sıçrarsa
bunu görenler bizi iğrençlikle niteleyebilir. Bu durumun
sonucunda tutuklanmam ya da yaşadığım topluluk
tarafından cezalandırılmam ama kolay kolay yemeklere
de davet edilmem.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.20)

Metinden hareketle toplumda yazılı olan ve yazılı olmayan toplumsal kurallara uyulmadığında ne tür
yaptırımlarla karşılaşıldığını söyleyiniz. Örnekler veriniz.

Okuma Parçası
Aşağıdaki eşleştirme tablosunda kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutulara yazınız.
1. Yazılı Kurallar

2. Yazılı Olmayan Kurallar

Büyüklere saygılı
davranmak

Bayrağa saygı
göstermek

Otomobili hatalı park
etmemek

Hırsızlık
yapmamak

Saygılı ve alçak gönüllü
olmak

İnsanlarla
selamlaşmak

Başkalarına
saygılı olmak

Çevreyi rahatsız
etmemek

Başka fikirlere saygı
göstermek

Okul disiplin
kurallarına uymamak

Kapalı alanlarda sigara
kullanmamak

Vergi
ödemek
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Yazılı Olmayan Toplumsal Kurallar ve Düzen
HAZIRLIK SORULARI
Yazılı olmayan kuralların toplumsal düzeni sağlamadaki rolü ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Yazılı Olmayan Kurallar, Düzen

YAZILI OLMAYAN KURALLAR VE ÖNEMİ
Toplumsal normlar, bireylerin toplumsal hayatta neleri
yapıp neleri yapmayacağını belirler. Gayri resmî olarak tanımladığımız normlar günlük hayatta karşımıza çıkar. Yazılı olmayan normlar, toplumun içinde zamanla oluşan, insanların
birbirlerini rahatsız etmemelerini, birbirlerine saygılı davranmalarını sağlayan toplumsal kurallardır.
Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden
doğan töre, âdet, gelenek görenekler, ahlak kuralları ve görgü
kuralları yazılı olmayan normlardandır.

ve daha çok mutlu olacakları açıktır. Dolayısıyla insanların,
toplum hayatını düzenleyen belirli kuralları öğrenmeleri ve
bunları davranış hâline getirmeleri hayatın bir gereğidir.
Toplum hayatında insan ilişkileri önemli bir yer tutar. Bu
ilişkiler belli kurallara dayanır. Bu kuralların bir kısmı hukuka,
bir kısmı örf ve âdetlere bir kısmı da inançlara dayalıdır.
Toplum hayatını düzenleyen bu kurallara uymak, insan ilişkilerini geliştirir ve kişilerin mutlu olmasını sağlar.

Yazılı olmayan normlar, bir kimsenin belli bir olayda nasıl
davranması gerektiğini gösterir. Yazılı olmayan normlar,
zamanla insanda bir birikim oluşturur ve bu birikim sosyal
yaşantısında insana pek çok kapıyı açar. Bir toplantıda konuşurken, bir davette yemek yerken veya bir törene katılırken
olması gereken davranış biçimlerini belirler. Yazılı olmayan
normlar, toplumdan topluma farklılık gösterebilir ya da aynı
toplumda zamanla farklı yorumlanabilir (Görsel 2.37).
Yazılı olmayan normlar; toplumların inanç, eğitim,
ekonomik güç, teknolojik seviye, örf, âdet ve geleneksel
kültürüne göre farklılıklar gösterir. Örneğin Yunanca aslı
“drakhoma” olan drahoma, Avrupa ülkelerinde kız tarafının
damada götürdüğü mal ya da para anlamında kullanılan bir
sözcüktür. Ayrıca Yahudiler arasında da görülen bir töredir.
Drahomanın söz konusu olduğu yerde kız tarafı, evlenecek
erkeğe ailenin durumuna göre bir miktar para ya da mal verir.
Damat, bu parayı genellikle ticaret için, serbest hayata
atılmak bakımından sermaye yapar. Avusturya’da drahoma
medeni kanunla zorunlu tutulmuştur. İsviçre ve Almanya’da
aynı durum söz konusu değildir. Türkiye’deki “çeyiz” âdeti
drahomaya benzer.
Yazılı olmayan kurallar bireyleri benzer davranışlar yapmaya ve topluma uyum göstermeye zorlar. Kurallara uymamanın
hukuki yaptırımı yoktur. Buna karşın kurallara uymayan kişi
toplum içinde ayıplanır veya kişilerin alay konusu olabilir.
İnsanlar birlikte yaşamak zorundadır. Her oyunun bir kuralı
olduğu gibi birlikte yaşamanın da belirli kuralları vardır. Kurallara uyan insanların, ihtiyaçlarını daha kolay temin edecekleri

Görsel 2.37: Yazılı olmayan kurallar kültürlere göre farklılık gösterir.

Kurallara aykırı davranışlar kişileri mutsuz kılar, giderilmesi güç olan durumların meydana gelmesine neden olur.
İnsan davranışları, hukuk kurallarına aykırı olursa “hata
veya suç”, örf ve âdetlere aykırı olursa “ayıp”, inançlara aykırı
olursa “günah” şeklinde değerlendirilir.
Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Hukuken suç sayılmamaktadır. Ancak toplumda görgü kurallarına
uymayanlar cahil, bencil, kaba, saygısız gibi sıfatlarla tanımlanmakta ve kınanmaktadır.
Kısacası yazılı olmayan kurallar toplumsal düzenin
sağlanmasına yardımcı olur, bireylere yol gösterir, doğru ve
yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirlemeye yardımcı olur. Her
toplumda nasıl yemek yenileceğinden belirli yerlerde nasıl
oturulacağına kadar bireylerin tüm tutum ve davranışlarını
belirleyen yazılı olmayan kurallar toplumsal düzeni sağlamada
çok önemli bir işlev görmektedir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.38: Yazılı olmayan kurallar (âdetler, gelenek ve görenekler vb.) toplumsal yaşamda önemli bir yer tutar.

Yazılı olmayan kuralların toplumsal bütünlüğü ve düzeni sağlamadaki rolünü belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
BARANA
Toplumsal yaşam içerisinde bireyin bireyle ve bireyin
toplumla ilişkilerini düzenleyen, yasa olarak adlandırdığımız yazılı kurallar dışında birtakım yazısız kurallar da
vardır. Bu sosyal kurallar belli görevleri üstlenerek
toplumsal işleyişin kolaylaşmasına ve sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesine yardımcı olur. Anadolu’da sosyal
dayanışmayı, kaynaşmayı, birlikteliği sağlayan birçok
grup ve örgüt vardır. Bunların adları yörelerine göre
değişik de olsa işleyişleri ve işlevleri birbirine çok benzer.
Dursunbey’de yapılan barana sohbetleri ile Ahilerin
teşkilatı arasındaki benzerlikler, ulusal göreneklerin halkın
ruhunda ne kadar derin ve silinmez izler bıraktığını gösteren folklor varlıklarındandır. Bu benzerlik de Dursunbey
Baranası’nın eski Türk geleneklerinin devamı olduğunu
göstermektedir. İnsanların dayanışma, yardımlaşma,
eğlenme, hoşça vakit geçirme gibi amaçlarla bir araya
geldiği sohbet toplantılarının yapıldığı yere konak denir.
On altı ile yirmi iki kişiden oluşan gruba da barana denir.
Barana sohbetlerinde üç yönetici bulunur:
Baranabaşı, Baranabaşı yardımcısı ve Barana çavuşu.
Barananın tüm sorumluluğu, yönetimi, başarısı ve
başarısızlığı bir dönem boyunca bu üç kişiye aittir.
Baranabaşı deneyimli, genellikle yaşlı, tarafsız, birleştirici olmalı, sağlıklı karar verebilmelidir.
Kararları tartışılmaz kabul edilip liderliğine inanılır,
güvenilir. Suç işleyen ona bildirilir. Yargılamayı o
yönetir. Verilen cezayı o açıklar. Toplanma ve dağılma
kararını o verir. Dedikleri yasa gibi kabul edilir. Kendisine saygıda kusur edilmez.

Görsel 2.39: Barana oyunu

Barana bir yardımlaşma ve dayanışma örgütü olduğu
gibi eğitim kurumu olma niteliğini de taşımaktadır.
Barana sadece topluluk içinde değil, toplumsal yaşamda
da disiplini sağlar. Çok sağlıklı işleyen otokontrol mekanizması ile denetim sağlar.
(www.balikesirdursunbey.com)

1. Barana geleneğinin toplumsal yaşamda üstlendiği işlevler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Barana geleneği gibi toplumsal düzeni sağlamada etkili olan bildiğiniz başka yazısız kurallar var mıdır?
Sınıfta paylaşınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
GÖRGÜ KURALLARI
Sosyal hayatta bireylerin bir grup içinde ya da aynı
sosyal çevreye mensup kişilerin günlük yaşamlarında
ne şekilde davranmaları gerektiğini gösteren görgü
kuralları, insanların belli olaylar karşısında hep aynı
şekilde davranmaları neticesinde oluşur. Görgü kurallarının toplum hayatındaki temel faydası, aynı kurallara
uyan insanlar arasında daha yakın ve sağlıklı ilişkilerin
kurulmasını sağlamasıdır. Görgülü insanlardan oluşan
bir toplulukta sosyal ilişkiler daha yumuşak, daha zarif
ve rahattır. Herkesin birbirine nezaket çerçevesinde
davranması, dostların birbirini selamlaması, tanıdıkların sevinç ve üzüntülerinin paylaşılması, insanlar
arasında sevgi ve saygıyı çoğaltır ve toplumsal bağları
güçlendirir.

Görgü kuralları uluslararası ilişkilerde ve devlet
protokolünde önemli rol oynasa da bu kuralların bütün bir
toplumsal hayatın ve sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde
yetersiz kalacağı açıktır. Zira bu kurallara aykırı davranmanın yaptırımı da manevi niteliktedir.
Görgü kurallarına riayet etmeyen kişi, nihayet toplum
tarafından “görgüsüz, saygısız, kaba, nezaketsiz” şeklinde nitelendirilmesi ve kınanması dışında bir müeyyide ile
karşılaşmaz. Bazen böyle nitelendirilme endişesi insanları görgü kurallarına uymaya zorlayabilirse de devlet
otoritesinin harekete geçirilmesi gibi maddi bir tepki söz
konusu değildir.
(www.atauzem.atauni.edu.tr)

Görgü kurallarının toplumsal yaşama olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Görüşlerinizi paylaşınız.
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Yazılı Olmayan Norm Türleri, Toplumsal Normlar
HAZIRLIK SORULARI
1. Gelenek ve göreneklerin toplumsal yaşama etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Yaşadığınız yöreye ait olan âdetler nelerdir? Örnekler veriniz.
3. Toplumsal normların toplumsal değerlerle olan ilişkisini düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Görenek, Âdet, Gelenek, Örf (Töre), Görgü Kuralları

YAZILI OLMAYAN NORM TÜRLERİ
Örf, âdet, gelenek ve görenekler yazılı olamayan normlardır. Yazılı olmayan normların her birinin yaptırımı faklıdır.

Giyimde, yemekte temizlik kurallarına önem vermek, konuşan kişinin sözünün kesmemek örnektir.

Görenekler: Bireylerin birbirlerinden görerek yaptıkları,
tekrarlar sonucunda oluşan ve yaptırım gücü oldukça zayıf
olan tutum ve davranış örnekleridir. Görenekler alışkanlıklardan ortaya çıkar ve yayılır.

Gelenekler: Çok uzun süre geçerli olan âdetlerin, toplumu
diğer toplumlardan ayıran temel bir özellik hâline gelmesiyle
ortaya çıkar. Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış
olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen,
yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi ve
davranışlardır. Türkiye’de yağlı güreş, İspanya’da boğa güreşi,
Fransa'da erkeklerin kadınların elini öpmesi birer gelenektir.

Âdetler: Göreneklerin yaygınlaşması ve kalıcı davranışlara dönüşmesi ile oluşur. Göreneklere göre yaptırımı daha
etkilidir. Âdetler evlenme törenlerinde, komşuluk ilişkilerinde daha belirgin olarak ortaya çıkar. Bayram kartı göndermek, özel günleri kutlamak, düğünlerde ziyafet vermek bu
tür âdetlere örnektir.
Görgü Kuralları: Bir toplumu oluşturan bireyler arasında
yıllarca uygulanan, yaşamı kolaylaştırma ve toplumda yaşayan
kişiler arasındaki ilişkileri düzenleme işlevine sahip saygı ve
incelik kurallarının tümüne görgü kuralları diyebiliriz.

Örfler (töreler): Bireyin yaşamında kendini uymaya zorunlu hissettiği bazen yasalardan da etkili olan kurallardır. Örflerin
yaptırımı âdet, gelenek ve göreneklerle karşılaştırıldığında daha
ağırdır ve hatta hor görülme ya da toplumdan dışlanmaya kadar
varır. Örneğin bazı yörelerde yasalara karşın sürdürülen kan
davası, namus davası, başlık parası gibi törelerin bireyler
üzerindeki etkisi büyüktür. Ayrıca askerlik yapma ve savaştan
kaçmama gibi töre örnekleri de vardır.

TOPLUMSAL NORMLARIN DEĞERLER VE SOSYAL UYUMLA İLİŞKİSİ
Normlar toplumda bireylerin neleri yapabileceklerini ya
da yapamayacaklarını gösterir. Bu bakımdan değerlerden
daha belirli, sınırlı ve emredicidir. Oysa değerler gerçekleşmelerine olanak bulunmayan zamanlarda bile varlıklarını
sürdürmeye ya da başka deyişle insanlar tarafından benimsenmeye devam eder. Herhangi bir toplumsal değer, pek çok
toplumsal normun varlığına yol açabilir. Söz gelişi bir toplumun temel değerlerinden birisi demokrasi ise o toplumda
vatandaşları, toplumun yönetimine katılmaya özendiren ya da
katılmayı güçleştirebilecek engelleri ortadan kaldıran katılımı
kolaylaştıran normlara rastlanabilir.

Görsel 2.40: Mesir macunu dağıtmak, Manisa’nın en önemli geleneklerindendir.

Normların davranışları etkileyebilmesi ancak belirli davranış biçimlerini yasaklaması ve nasıl davranılması gerektiğini açıkça belirtmesi sayesinde olur. Örneğin dürüstlük genel
bir toplumsal değerdir. Ancak yine de toplum, öğrencilerin
sınavlarda nasıl davranmaları gerektiği ya da kusurlu mal
satan satıcının sorumluluğunun ne olduğu gibi özel durumlara
ilişkin pek çok norm koymak gereksinimi duymaktadır.
Normlar çoğu kez değerleri somutlaştırır. Fakat değerler
normlara göre daha geneldir. Örneğin insan varlığına saygı
asli bir değerdir. Adam öldürmenin yasak olması ise bu
değerin açıklanmasını teşkil eden bir normdur. Toplumsal
değerler zamanla toplumsal normlar hâline gelebilir. Toplumsal değer ve normlar zaman içinde değişen koşullarla birlikte
değişir. Sosyal normlar, uyulması zorunlu yasal durumlar
olduğu kadar, davranış biçimlerini ifade eden ölçütleri, değerleri, başkalarının haklarına saygılı olmayı, bireylerin istek ve
gereksinimlerini de toplumla uzlaştırmayı içerir. Sosyal uyum
ise bireyin çevresi ile iyi ilişkiler kurabilme ve bu ilişkileri
sürdürebilme derecesidir. Sosyal normlara uyan kişi çevresiyle
iyi ilişkiler kurar ve bu ilişkileri sürdürerek sosyal uyumu
gerçekleştirir. Böylece toplumda düzen ve barış ortamı oluşur
(Görsel 2.40).
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.41: Diş çıkartan çocuk ve diş hediği

Görsel 2.42: Sünnet merasiminden görüntüler

1. Diş hediği ve sünnet âdetlerinin ortaya çıkmasının nedenleri sizce neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Yaptığımız davranış toplum tarafından beğenildiğinde mutlu olmamızın sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Biliyor muydunuz?
Türk dünyasında mevsimlik kutlamalardan biri olan Hıdırellez gününün, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları
gün sayılarak kutlandığını, dünya coğrafyasına bakıldığında Hıdırellez gününün yoğunlukla Türkiye’de kutlandığını,
Hızır’ın yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaştığını, özellikle de bahar ayında aramızda dolanarak bolluk
ve sağlık dağıttığını, Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden birinin de ateşin üstünden atlamak olduğunu,
bunun sebebinin de Hıdırellez'in nazardan ve hastalıklardan koruduğuna inanılmasının olduğunu biliyor muydunuz?
(www.milliyet.com.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyup görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.
Bayramda El Öpmek
Kültürümüzün önemli unsurlarından biri bayramlaşmadır. Dinî
bayramlar sevginin, saygının birlikteliğin ve dayanışmanın pekiştiği
zamanlardır. Küçükler büyüklerin elini öper, büyükler küçüklere
bayram harçlığı vererek onları sevindirir. Bu davranış kültürümüzde
yüzyıllardır yer almaktadır (Görsel 2.43).
Görsel 2.43: Bayramlaşma

Yöresel Özellikler
Âdetler bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Eskiden
genelde görücü usulü ile evlenilirdi. Sosyal şartlar ve toplumun
değer yargılarının değişmesi ile birlikte gençlerin birbirlerini tanıyarak evlenmeleri daha yaygın hâle gelmiştir (Görsel 2.44).
(www.cayirli.bel.tr)

Görsel 2.44: Kına gecesi

Kırkpınar’da 656. buluşma
Bu yıl 656.’sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde
pehlivanlar bugün Er Meydanı’na çıkacak. 2010’da UNESCO’nun
insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine giren Kırkpınar Yağlı
Güreşleri Festivali’nin 656. yılında, tüm pehlivanlar bugünkü
resmigeçit için Er Meydanı'na çıkacak. Geçen yıl bin 969 pehlivanın
katıldığı Kırkpınar’a bu yıl 14 kategoride 2 bin 197 pehlivanın katılımıyla rekor sayıya ulaşıldı (Görsel 2.45).
www.fanatik.com.tr

Görsel 2.45: Yağlı güreş

Görsel 2.46: Berdel

Kanayan Yara: Berdel
Töre olayları ile gündeme gelen bir yöremizde töreden anlaşılan
sadece namus davası değildir. Evlilikler de törelere göre yapılmaktadır. Berdel ve başlık parası bazı gençlerin evlenme şekillerinden
biridir. Berdel ve başlık parası zaman zaman töre olaylarını önleme
formülüne dönüşmektedir. Yöremizde eğitimin yaygınlaşması ile
birlikte törelerin etkisi de azalmaya başlamıştır (Görsel 2.46).
(www.viransehirnet.com)

Bıyık
Erkeklerinin bir dönem vazgeçilmezi sayılabilecek bıyık, son
zamanlarda tekrar yaygınlaşmaya başladı. 1980’li yıllarda gözden düşen
bıyık, ünlülerin ve bazı televizyon dizilerinin kahramanları sayesinde
yeniden gençlerin gözdesi olma yolunda ilerliyor (Görsel 2.47).
(www.gazetepress.com, düzenlenerek alınmıştır.)

Görsel 2.47: Bıyık

Yukarıdaki haber metinlerinde yazılı olmayan toplumsal normlardan hangilerine örnek verilmiştir?

Etkinlik
Yazılı olmayan normlara örnek oluşturabilecek gazete haberleri bulunuz. Bunları sınıf panosunda sergileyiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.
TOPLUMSAL NORMLAR VE DEĞERLER
Fertler toplumda tek başına bir ağaç gibi bulunmaz.
Onlar aralarında bir davranış ağı oluştururlar. Bu davranış
ağının bütününe sosyal davranış alanı adı verilir. Fert için
toplum hayatı zaruri olduğu kadar toplumun oluşması için
fertler arasında kalıplaşmış (tipleşmiş, modelleşmiş)
davranış örneklerinin bulunması gerekir. Bu anlamda her
davranış, kural içeren (normatif) davranış değildir. Mesela
bir deprem paniğinde bir davranış benzerliği ve birlikteliği
olmasına rağmen bu durum belli bir normu içermez.
Bir davranışın norm hâline gelebilmesi için fertler
arasında ortaklaşa uyulan bir davranış olması, davranışa
bir değer atfedilmesi, davranışa uyulmadığı takdirde o
davranışla ilgili bir yaptırım gücünün ortaklaşa kabul
edilmesi gerekir. Bu anlamda sosyal normlar, belirli bir
grupta veya toplumda standartlaşmış yol gösterici ve
idare edici davranış şekilleridir.

Sosyal normlar, fertlerin davranışlarının başkaları
tarafından nasıl değerlendirileceğinin rehberidir, fertlerin
davranışlarının tasvip edilip edilmeyeceğini ortaya koyar.
Özetle normlar, toplum üyelerini belirli olaylar karşısında
belirli tarzda davranmaya zorlayan kurallardır.
Fertler, toplumun sosyokültürel normlarına uyarak bir
davranış bütünlüğü elde ederler. Toplumların birtakım
asli ihtiyaçlar etrafında geliştirdikleri değerler ve norm
sistemlerine “kurum” adı verilir. Böylece din, eğitim,
aile, ekonomi, politika kurumları birer normlar sistemi
olarak toplumun yapılarını oluştururlar. Normların
temelinde değer yargıları bulunur. Ancak her değer yargısının norm oluşturması söz konusu değildir. Normlar
değer yargılarının bir açıklaması olarak ortaya çıkarlar.
Bu nedenle her normda bir değer yargısı vardır fakat her
değer yargısı norm değildir.
(www.sosyolojisi.com)

Toplumsal değerlerin toplumsal normlara etkisi ve toplumsal düzenle ilişkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yorumlayınız
Aşağıda verilen kavramları tanımlara karşılık gelebilecek biçimde boş bırakılan yerlere yazınız.
Gelenekler

Görenekler

Âdetler

Örfler (töreler)

Toplumsal norm Toplumsal değer

Çok uzun süre geçerli olan âdetlerin, toplumu diğer toplumlardan ayıran temel
bir özellik hâline gelmesiyle ortaya çıkan, geçmişten günümüze kadar geldiği için
saygı duyulan ve kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal norma denir.
Bireylerin birbirlerinden görerek yaptıkları, tekrarlar sonucunda oluşan ve yaptırım gücü oldukça zayıf olan tutum ve davranış örnekleridir.
Göreneklerin yaygınlaşması ve kalıcı davranışlara dönüşmesi ile oluşan toplumsal normlardır.
Bireyin yaşamında kendini uymaya zorunlu hissettiği, bazen yasalardan da etkili
olan kurallardır.
Toplumsal değerlerden farklı olan, toplum içinde bireylerin nasıl davranması
gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemine verilen addır.
Bir toplumda ya da toplumsal grupta bireylerin olumlu tepki gösterdiği düşünce,
kural, uygulama biçimleri ve nesnelere denir.
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Toplumsal Kontrol ve Toplumsal Yapı İlişkisi
HAZIRLIK SORULARI
1. Okulda ve ailenizde sizi kontrol eden kurallar nelerdir? Örneklendiriniz.
2. Toplumsal kontrol kavramından ne anlıyorsunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Kontrol, Resmî Kontrol, Resmî Olmayan Kontrol, Otorite

TOPLUMSAL KONTROL
Toplumsal huzura ve mutluluğa ulaşmanın en temel
koşulu toplumsal düzenin sağlanmasıdır. Toplumda düzeni
sağlayan kuralların bireyleri ortak inanç ve ölçülere göre
uygun davranışlarda bulunmaya zorlamasına toplumsal
kontrol denir.
Toplumsal kontrol, yaptırım gücünü hukuktan ya da
toplumdan topluma değişen kurallardan (din, ahlak, gelenek)
alır. Bu kurallar aracılığı ile birey toplumun diğer üyeleriyle
normal ilişkiler kurar ve toplumsal birliğin gelişmesi ve
sürmesine yardımcı olur.

Resmî Toplumsal Kontrol: Yazılı kurallardır. Resmî
kontrolün temel özelliği herkes için zorunlu olmasıdır.
Hukuk kuralları bu kontrol türüne örnektir. Toplumsal
kontrolü gerçekleştiren en büyük kurum devlettir. Devlet
toplumsal düzenin sürmesine hizmet eder. Bu görevini polis,
mahkeme, disiplin kurulları gibi genellikle ceza, kimi zaman
da ödül veren kurum ve örgütlerle gerçekleştirir. Kişilerin
gösterecekleri davranışların hangilerinin cezalandırılacağı,
bu cezaların kimlere verileceğini belirler ve bu amaçla
yasalar, tüzükler ve yönetmelikler yayımlar. Örneğin hırsızlık yapma, adam öldürme gibi suçların cezaları yasalarda
yazılıdır. Bu suçları işleyenlere mahkemeler yasalarla
belirlenen cezaları verir (Görsel 2.48).
Resmî Olmayan Toplumsal Kontrol: Yazılı kurallar
değildir. Resmî olmayan toplumsal kontroller, yasal bir yaptırım içermemekle birlikte bireylerde bu kurallara uyulmasının
doğru olduğu yönünde bir tutum oluşturur.

Görsel 2.48: Mahkemeler toplumsal kontrolü ve düzeni sağlar.

Toplumda düzeni sağlayan kontrol mekanizmaları toplumsal değerler ve normlardır. Değerler toplumsal yaşamın
ürünüdür ve toplumun ortak kanılarıyla oluşur. İnsanların
düşünce ve tutumlarında ölçüt olur, onların davranışlarına
yön verir. Toplumsal normlar ise davranışlara sınırlamalar
koyan, yaptırım gücü olan düzenlemelerdir. Toplumsal
kontrolün amacı toplumsal normlara uymayı sağlamak,
bunlardan sapmayı önlemektir. Ayrıca toplumsal kontrol
mekanizmasının toplumsal yapıda üstlenmiş olduğu belli
başlı işlevler vardır.
Toplumsal kontrol, gücünü dayandığı otoriteden alır. Bu
otoritenin kaynağı kamu kurum ve kuruluşları olabileceği
gibi özel kuruluşlar ya da toplumun kendisi olabilir. Bu
bakımdan toplumsal kontrol resmî toplumsal kontrol, resmî
olmayan toplumsal kontrol olmak üzere ikiye ayrılır.
Sonuç olarak toplumsal yapı, toplumsal kontrolün
gücünü koruduğu oranda dengesini korumaya devam
edecektir. Toplumsal kontrolün zayıfladığı anda ise toplumsal çözülmeye ve parçalanmaya doğru bir gidiş olacak,
yapısal bütünlük korunamayacaktır.

Din, ahlak, gelenek, örf, âdetler resmî olmayan kurallardır. Bu kurallara uymayanlar ayıplanma, dışlanma, hor görülme gibi yaptırımlarla karşılaşır. Toplumsal kontrol toplumsal
yapının maddi ve manevi unsurları arasında uyumlu bir
bütünlük oluşturacak norm ve değerlerin yerleşik hâle gelmesini sağlar. Toplumdaki resmî ve resmî olmayan kontrol
araçları toplumsal ilişkileri düzenlediği gibi toplum düzeninin devam etmesini sağlar. Bireyleri bu kontrol mekanizmalarıyla uyumlu duruma getirerek ilişkilerin düzenliliğine ve
toplumsal düzenin sürmesine yardımcı olurlar.
•
•
•
•
•
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Toplumsal Kontrolün İşlevleri
Toplumsal kontrol birey davranışlarını sınırlar ve toplumsal
değerleri benimsetir. Böylece toplum çıkarlarını korur.
Toplumsal ilişkilere bir düzen getirir. Getirdiği sınırlamalarla toplumsal ilişkileri yönlendirir ve insanların başkalarına zararı olabilecek davranışlarına engel olur.
Ödül ve cezalarla bireyleri iyi davranışlarda bulunmaya
zorlar. Ödüllendirilen birey kural ve değerleri benimser ve
kişiliğinin bir parçası hâline getirir.
Bireylerin kendilerine ve başkalarına güvenini artırır.
Bireylerin topluma uyumunu kolaylaştırır.
Toplumun gereksinmelerinin karşılanmasına katkıda bulunur. Birey ve grupların işlevlerinin neler olacağını belirleyerek herkesin görevini yerine getirmesini, dolayısıyla
toplumun çeşitli gereksinmelerinin yeterince karşılanmasını sağlar.
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2. ÜNİTE
Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.49: Toplumsal kontrol toplumsal bütünleşmeyi sağlar.

SOSYAL YAŞAM VE BİZ
Toplum içerisinde yaşayan tüm bireyler sosyal olaylar,
değerler, kurallar karşısında ortak tutum ve davranışlar
sergiler.
İyi bir gözlemciyseniz sosyal yaşantınızın her anında
sizi sınırlayan ve davranışlarınızı yönlendiren, bazen
onayladığınız bazen onaylamadığınız kurallar dizisiyle
tanışırsınız. Bu kurallar dizisi evde, okulda, iş yerinde,
alışverişlerinizde, arkadaşlık ilişkilerinizde hatta kendinizle baş başa kaldığınızda farkında olmadan sizi kuşatır ve
hayatınızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelir.
İlk olarak ailede kurallar dizisiyle tanışırsınız. Sizi
bebekken öpüp koklayan ve bağrına basan ebeveynleriniz siz büyüdükçe bazı sınırlandırmalar getirmeye başlar.
Önce aile içinde uymanız gereken kurallar sıralanır. Oturup

kalkmanızdan yeme içme alışkanlığınıza, konuşmanıza
kadar dikkat etmeniz gereken çok sayıda kural vardır.
Uyarılar genellikle “Sen artık çocuk değilsin, ağabey/abla
oldun, davranışlarına dikkat etmelisin.” şeklinde olur. Bu
ifadeler size ne kadar itici gelse de zamanla hak vermeye
başlarsınız. Sonra okul ve derken iş hayatıyla birlikte yeni
kurallar yaşamınıza girer. Ancak buradaki uyarılar ve
yaptırımlar ailedekinden farklıdır. Nasihatler yerini
yükümlülüklere bırakır.
Toplumsal değerler, bu değerlerin beraberinde
getirdiği normlar hayat rehberiniz olur. Böylece sosyal
yaşamınız şekillenmeye başlar. Değerlere ve kurallara
uyacağınıza dair âdeta toplumsal bir sözleşme imzalarsınız.
Toplumsal sözleşmenin belirlediği sınırlar içerisinde
yaşamınıza devam edersiniz (Görsel 2.49).
(Bu kitap için yazılmıştır.)

1. Toplum içerisinde herhangi bir olay karşısındaki tutumunuzda çevrenizin etkisi var mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
2. Toplum hayatında huzur içinde yaşamak istiyorsak nelere dikkat etmemiz gerekir? Düşüncelerinizi
paylaşınız.
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Haber
Aşağıdaki metinleri okuyup görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
Trafik Denetimleri
Trafik kurallarına uymayan sürücü, yolcu, yaya ve eksik evraklı
araçlara bu yılın ilk üç ayında toplam 547 milyon 715 bin 668 lira
para cezası kesildi.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre polis ekipleri, trafik
kurallarına uymayan ve eksiklikleri bulunan sürücü, yaya ve yolculara 2017'nin ilk 3 ayında da göz açtırmadı (Görsel 2.50).

www.yeniakit.com.tr

Görsel 2.50: Trafik polisi

Duyarlı Vatandaştan Tepki
Karadeniz Ereğli’de simitçilik yapan bir esnaf vatandaşların
sokaklara gelişigüzel çöp atmalarına tepki göstererek duyarlı olmalarını istedi.
Karadeniz Ereğli’de bir yıldır simitçilik yapan duyarlı vatandaş,
yerlere gelişigüzel çöp atanlara tepkisini bir ağaca astığı “Sizce
Burası Çöplük Mü?” yazısıyla gösterdi (Görsel 2.51).
(www.gundemeregli.com)

Görsel 2.51: Duyarlı vatandaş

Doktorla Tartışan Gence Hastanede Çalışma Cezası
İzmir’de bir genç, hastanenin acil servisinde görevli doktoru tehdit
ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan adli işlemler sonucunda bir
başka hastanenin acil bölümünde 5 gün çalışma cezası aldı. Servisteki
banklarda oturup gelen hastaları, onlarla ilgilenen sağlık personelini
gözlemleyen genç, zaman zaman sağlık personeline çay servisi yaptı,
girişte yer alan tekerlekli sandalyeleri düzenledi, bekleyen hasta
yakınlarıyla sohbet etti, onlara yardımcı olmaya çalıştı (Görsel 2.52).
www.ensonhaber.com

Görsel 2.52: Hastanede çalışma çezası alan genç

1. Yukarıdaki haber metinlerinde hangi toplumsal kontrol biçimleri örneklendirilmiştir?
2. Yapılan denetimlerin temel amacı nedir? Fikirlerinizi belirtiniz.

Yorumlayınız
Aşağıdaki eşleştirme tablosunda kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutucuklara yazınız.
1. Bireylerin toplumsal normlara uymasını sağlayan ve belli
oranlarda yaptırım gücü bulunan mekanizmadır.

Toplumsal Kontrol

2. Toplumda bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini düzenleyen
ve yaptırım gücü olan kurallar sistemidir.

Resmî olmayan toplumsal kontrol

3. Bu normlar devlet tarafından uygulanır ve yaptırım gücü
yüksektir.

Resmî toplumsal kontrol

4. Genellikle gelenek, görenek, örf ve âdet şeklinde ortaya çıkan,
yasal yaptırım gücü olmayan normlardır.

Toplumsal norm

5. Toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ortak duygular,
düşünceler, kurallar ve uygulamalardır.

Toplumsal değer

6. Yasal bir yaptırım içermemekle birlikte bireylerde uyulmasının
doğru olduğu yönünde bir tutum oluşturan kurallardır.

Yazılı norm

7. Bu kontrolün temel özelliği herkes için zorunlu olmasıdır.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

TOPLUMSAL KONTROL VE DÜZEN
Toplumsal kontrol, toplumdaki kişi ve grupların
sosyal normlara uyumlu biçimde hareket etmelerini
sağlamak için kullandığı araçların bütününü ifade eden
bir kavramdır. Böylece sosyal düzenin devamını sağlamak ve sapmayı önlemek için toplum, toplumsal grup
tarafından kullanılan mekanizmaların, araçların bütününü ve bunların bir ahenk içinde, birlikte işlemesini temin
eden diğer bütün süreçleri belirtmek üzere bu terim
kullanılmaktadır.
Toplumsal kontrol böyle anlamlandırıldığında bütün
normları, iş bölümünü, kurumları toplumsal kontrol
içinde kabul etmek gerekecektir.

Bize göre sosyal kontrol, toplum üyelerinin diğerleri
tarafından beklenilen tarz ve şekilde hareket etmelerini
sağlayan ve böylece başkalarının ne tarzda hareket
edeceklerini tahmin edebilmemizi temin eden mekanizmalardır. Toplumsal kontrol, toplum düzeninin korunması
için bireylerin tavır ve hareketlerine etki yapmasını
sağlayan metotlardır ve sosyal sistemlerin istikrarını ve
düzenini sağlamaktadır.
Toplumsal kontrol mekanizmalarının işleyişi
“otorite”ye dayanır. Otoritesiz hiçbir sosyal düzen
yoktur. Toplumsal kontrol mekanizması sayesinde
toplum, kişilerin toplumsal normlardan sapmalarını
sınırlamış olur. Böylece bir bakıma toplumsal kontrol,
bireylerin normlara uymalarını sağlayan mekanizmalardır.

Bununla beraber toplumsal kontrol insana iradesi
dışında zorla kabul ettirilen bir şey değildir. İnsanlar
toplum hayatında o biçimde sosyalleştirilmektedir ki
önemli toplumsal normlardan saptıklarında kendilerini
mutlu hissetmemektedirler. Cezalar ve ödüller dışında
itibar kazanma isteği, itibar kaybetme korkusu, dedikodu,
ekonomik baskılar, moral baskıları ve diğerleri insan
hareketlerini yönetmekte ve kontrol etmektedirler. Böylece polis, adliye ve diğer disiplin kuruluşları yani tümü ile
ceza adalet sistemi yanında sosyal sistemin içerdiği bu
çeşit kontrol araçlarına resmiyet dışı (informal) toplumsal
kontrol araçları denir. Bu kontrol araçları toplumun
büyük çoğunluğunun davranışlarını düzenler.
Toplum barışının, sükûnunun korunması, sosyal
düzenin belirli bir ölçüde kabulüne bağlıdır. Bu düzenin
bazı kısımlarını beğenmemek, eleştirmek mümkündür ve
demokratik bir idare düzeninin şartlarındandır fakat belirli
bir ölçüde kabul edilmezse düzen korunamaz. Sosyal
düzen kişisel ilişkileri düzenleyen normlar üzerinde
uzlaşılmış olmasına, kurallara karşı çıkmanın yarar sağlayamayacağı hususundaki inancın yerleşmesine bağlıdır.
Günlük hayatta resmî müeyyide taşıyan kanunların
çoğuna uyulması, bunların zorla uygulanması ihtimalinden
çok başkalarının duygularına karşı gösterilen ilgiye ve
resmiyet dışı sosyal kontrol araçlarına bağlıdır. Söz
konusu resmiyet dışı sosyal kontrol araçları yıkıldıkça ve
zayıfladıkça barışın korunması da güçleşir.
(Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, s.262-263)

1. Metinden hareketle toplumsal kontrol kavramını açıklayınız.
2. Toplumsal kontrolü sağlamada otoritenin etkisini tartışınız.
3. Toplumsal kontrol ve düzen arasında nasıl bir ilişki vardır? Görüşlerinizi paylaşınız.

Yorumlayınız
Aşağıda tanımları yapılan toplumsal kontrol türlerinin adlarını tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.
Toplumsal Kontrol
Resmî Kontrol

Resmî Olmayan Kontrol

Bireyin davranışlarının, toplumsal yaşama, norm ve
değerlere uygun olarak siyasi otorite tarafından belirlenmiş
yasa ve yönetmelikler doğrultusunda yönlendirilmesidir.
Gücünü yazısız normlardan alan, birey davranışına
yön veren kontrol biçimidir. Bu kontrol biçiminde ahlak,
din, görgü kuralları bireyin davranışını yönlendirir.

100

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Toplumsal Sapma
HAZIRLIK SORULARI
1. İnsanların toplumsal normlara tam olarak uyabilmesi mümkün müdür? Düşününüz.
2. Çevrenizde gözlemlediğiniz normal olmayan davranışları nasıl değerlendiriyorsunuz?

KAVRAMLARIMIZ
Olumlu Toplumsal Sapma, Olumsuz Toplumsal Sapma, Suç, Anomi

TOPLUMSAL SAPMA
Toplu yaşam, varlığını ve düzenini normlar, değerler ve
kontrol mekanizmalarıyla sağlar. Toplumsal norm ve düzene
uyumsuz davranışlar toplumsal sapma olarak adlandırılır.
Toplum hayatında grup üyelerinin normlara uygun olarak
hareket etmesi beklenir. Topluma uyumun sağlanması ancak
bu yolla mümkün olur. Sosyalleşme süreci, insanların toplum
hayatında kendilerinden beklenen biçimde hareket etmelerini
sağlamaktadır. Ancak toplum hayatında bazı
kişiler birtakım şartlar altında beklenenden
başka biçimde davranırlar, normların gerektirdiklerinden saparlar.
Sapma olgusuna birçok örnek verilebilir. İlk akla gelenler şunlardır: isyan, cürüm
(cinayet, hırsızlık, rüşvet, ırza geçme, dolandırıcılık), intihar, çocuklara yönelik suçlar,
uyuşturucu alışkanlığı, cinsel sapkınlık, ilahi
görev iddiasındaki kurtarıcı önderlik. Bu
kadar çok çeşitlilik sergileyen sapma olgusunu açıklama çabaları konuyu iyice karmaşık
hâle getirmektedir. Bunun nedenlerinden

biri de hızla değişen toplumlarda yeni ve beklenmedik örneklerin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla neyin sapma olabileceği
konusunda tam bir fikir birliğine varmak oldukça zordur
(Görsel 2.53).

Görsel 2.53: Galileo Galilei (Galile Galili) kilisenin savunduğu dünya merkezli
kuram yerine güneş merkezli kuramı savunduğu için cezalandırılmıştır.

SAPMA TÜRLERİ
Olumlu Sapma
Olumlu sapma ideal davranış örüntüleri yönünde bir
sapmadır. Toplumun yücelttiği ideal normlara ve kişilerin
daha erdemli olarak adlandırdığı davranış formlarına doğru
yöneltilen bir uyumdur. Olumlu biçimde sapma gösteren kişi
veya gruplar, alışılagelen davranış ve düşünce örüntülerini
istenilen yönde yükseltir. Olumlu sapma davranışı gösteren
kişi olağanüstüdür, azizdir, kahramandır, örnek kişidir.
Toplumsal düzen büyük ölçüde yerleşik normlara uymaya
ve temel değerleri benimsemeye bağlıdır. Ama toplumsal
düzen, hiçbir zaman sabit ve değişmeyen bir olgu değildir.
Toplumsal düzen; yaratıcı ve bilgili kişiler tarafından sürekli
eleştirilir ve sapma olarak nitelenen davranışları tarafından
tehdit edilir. Ancak bu kişilerin yerleşik normlardan ayrılan
her davranışı her zaman tahripkâr ve zararlı değildir. Hatta
toplumsal yenilenmeyi sağlayan temel süreçlerden biridir.
Olumlu sapmalar toplumda birtakım gelişme ve ilerlemelere
neden olabilir. Yaşamları boyunca radikal ve fanatik olarak
tanınan pek çok tarihsel kişi daha sonra olumlu sapma davranışı gösteren kişiler olarak görülmüştür. Zaman zaman bazı
siyasal ve dinî önderlere işkence yapıldığı, kâşif ve mucitlerin

alaya alındığı görülür. Aynı durum bazı sosyal reformcular ve
yenilikçiler için de geçerlidir. Bu örnekler olumlu sapmaların
tanınması için zamanın önemli olduğuna işaret eder. Kendi
zamanında tepkiyle karşılanan kişiler zamanla kendi alanlarının öncüleri ve liderleri olurlar. Siyasi ve askerî liderler kendi
zamanlarında sapma davranışı gösteren kişiler olarak görülmelerine rağmen sonraki çağlarda saygın birer lider olarak
anılmışlardır. Bilim ve sanat alanındaki öncüler de öyledir.
Mesela Hezarfen Ahmet Çelebi devrin padişahı IV. Murat
tarafından ödüllendirilmesine rağmen tehlikeli bir kişi olarak
Cezayir’e sürgün edilmekten kurtulamamıştır.
Olumsuz Sapma
Olumsuz sapma, onaylanmayan aşağı ve yetersiz davranış
örüntüleri yönündeki sapmadır. Olumsuz sapma davranışı
gösteren birey ya da gruplar genellikle kendi toplumları
tarafından aşağı toplumsal statülere yerleştirilirler. Bu davranışlar toplumun diğer bireyleri tarafından hoş karşılanmaz.
Olumsuz sapmalara örnek olarak bedene veya mala yönelik
suçları, cinsel suçları, aile içi şiddeti, uyuşturucu madde
kullanımını, sanal suçları ve sıra dışı politik veya dinî düşünceleri saymak mümkündür.
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zayıflar. Bu da hemen her alanda sapma davranışlarının
artmasına yol açar. Bunlara şiddet, rüşvet gibi sapma davranışlarının yaygınlaşması örnek olarak verilebilir. Birtakım
toplumsal nedenler sapma davranışlarına yol açar. Örneğin
işsizliğin arttığı bir toplumda bireyler şiddete, alkolizme,
hırsızlığa, dolandırıcılığa yönelebilirler. Toplumda adaletsiz
bir gelir dağılımı varsa bu durum bireylerin sapma davranışı
göstermelerine neden olabilir.
Bazı sapma biçimleri ise toplumun temel değerleri ile
bireyin bu değerleri gerçekleştirmek için sahip olduğu aralar
arasındaki uyuşmazlık veya çatışmalardan doğmaktadır.
Görsel 2.54: Soldaki fotoğrafta, bireyin davranışı sapma olarak görülürken
sağdaki resimdeki davranış başka bir toplumda normal karşılanmaktadır.

Bazı düşünürlere göre toplumsal sapma psikolojik nedenlere dayanır. Örneğin zekâ gerilikleri, madde bağımlılığı,
kişilik bozuklukları normların çiğnenmesinde etkilidir.
Toplumsal sapmada farklı kültürlerden gelmiş olma ve
grup farklılıkları da etkilidir (Görsel 2.54). Örneğin kırsaldan
kente göç eden bireyler, kentin yaşam biçimi, değer ve normlarını benimsemeyerek toplumla bütünleşmede zorlanabilirler.
Bu durumda bireyler, kültürel çatışma yaşayarak yeni değer ve
normlara uyum göstermez. Bunun sonucunda ihtiyaçlarını
kaçakçılık, yasa dışı örgütlere katılma, izinsiz yapılaşmanın
olduğu bölgelere yerleşme gibi yollardan karşılamaya çalışarak sapma davranışı gösterebilirler.
Toplumdaki hızlı değişmeler de sapma davranışlarına
neden olabilir. Toplumların özellikle hızlı değişme dönemlerinde daha fazla sorunla yüz yüze kalmasından dolayı ekonomiden siyasete birçok alanda toplumsal ilişkiler etkilenmektedir. Toplumsal normların toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisinin azalması ve yaptırım gücünün zayıflaması toplumsal
değerler alanında bir kargaşa ortamının doğmasına yol açar.
Eğer geçerliliğini yitiren normlar yerine herkesin kabul
edebileceği yenileri konmazsa bireyi topluma bağlayan bağlar

“Anomie” (Anomi) Emile Durkheim’in ortaya çıkardığı
bir kavramdır. Anomi sosyolojinin de ortaya çıktığı 18. yüzyıl
sonrası kapitalist dönemde özellikle kırdan kente göçün bir
sonucu olarak ortaya çıkan uyumsuzluk problemini ifade
eder. Bu bağlamda düşündüğümüzde kırdan göçmüş
bireyin kent yaşamına ve kentteki toplumsal kurallara
uyum sağlayamayarak intihara varan patolojik belirtiler
göstermesidir.
Yabancılaşma ise Karl Marx’a ait bir kavramdır ve yine
feodal düzenden kapitalist düzene geçiş sürecinde ortaya
çıkan bireyin emeğine, kendisine ve içinde yaşadığı topluma
yabancılaşması durumudur. Anomi ve yabancılaşma arasında
yakın bir ilişki bulunduğu aşikârdır. Yapıları itibarıyla zaten
anomi bir yabancılaşma biçimidir. Kişi kent yaşamına uyum
sağlayamamış ve toplumsal kurallara ayak uyduramayarak
içinde yaşadığı kültüre yabancılaşmıştır. Aynı zamanda birey
toplumsallık ihtiyacıyla birlikte arada kalmışlık yaşar ve bu
aşamada kendisine de yabancılaşır. İşte bu bağlamda anominin temelinde yabancılaşma vardır. Anomi kavramının işaret
ettiği ise sapmadan daha farklı bir toplumsallık durumudur.
Durkheim’in sıklıkla kullandığı Merton’ın (Mertın) da ele
aldığı anomi, normların geçerliliğini ve yaptırım gücünü
yitirmesi, değer ve normlar hiyerarşisinin bozulması ve bir
kargaşanın topluma egemen olması gibi durumlarda ortaya
çıkan normsuzluk hâlini ifade eder.

TOPLUMSAL SAPMANIN ORTAYA ÇIKMASININ NEDENLERİ
Uygun Olmayan veya Başarısız Sosyalleşme: Bir toplumdaki bütün kanun, örf ve adetler ile idari tasarrufların tam
ve sert bir biçimde uygulanması toplumu kargaşaya götürebilir.
Ne kadar istense de toplumdaki bireylerin çoğunluğu belirtilen
kurallara uymayabilir. Çünkü mutlak bir uyum sosyolojik
olarak imkânsızdır. Sonuç olarak bireyin toplumsallaşma
sürecinde toplumun kültürünü, değer yargılarını öğrenememesi, onun topluma yabancılaşmasına sapmasına yol açar.
Kişinin Yerine Getirmesi Zor ve Gücünü Aşan İsteklerle Karşılaşması: Yerine getirmesi zor olan, gücünü aşan
sosyal isteklerle karşı karşıya bulunmak, kişinin bu istek ve
baskılardan kurtulmak için sapma davranışı göstermesine neden
olur. Anne ve babası tarafından okulda başarılı olması istenen bir
öğrencinin okulda başarılı olamayınca baskılardan kurtulmak
için kurallara aykırı hareket etmesi buna örnek gösterilebilir.
Yetersiz ve Caydırıcılıktan Uzak Kurallar: Toplumdaki
zayıf ve yetersiz kurallar caydırıcı olmaktan uzak olduğundan
kuralları hiçe saymaya meyilli birçok kişi için elverişli bir
alan yaratır. Bu da toplumsal sapmaya önemli bir zemin hazırlamış olur. Örneğin trafik cezalarının yetersiz olması sürücüleri çeşitli sapma davranışlarına yönlendirebilmektedir.
Yaptırımların Uygulanmaması: Yaptırımların gerekli ciddiyet ve dikkatle uygulanmaması sapma davranışına neden
olabilir. Örneğin hırsızlık yapan kişiye verilen cezanın uygu-

lanmaması ya da cezaların yetersiz kalması bireyleri tekrar
hırsızlık yapmaya yönlendirebilir.
Olumsuz Davranışları Mantığa Bürüme: Normların
anlam ve içeriklerinin belirsiz olması ya da yaptırımların
açık olmaması durumunda kişiler normlardan sapma eğilimi
gösterirler. Örneğin suç işleyen bir kişi, akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlarsa bu suçtan cezasız kalabilir ve aynı
sapmayı tekrarlayabilir.
Normların Yeteri Kadar Açık Olmaması: Normların anlam
ve içeriklerinin belirsiz olması ya da yaptırımların açık olmaması
durumunda kişiler normlardan sapma eğilimi gösterirler. Örneğin
bilişim suçlarında yaptırımlar birçok ülkede açık olmadığı için bu
suçlarda dünyada büyük bir artış gözlenmektedir.
Açığa Çıkmayan Sapma Davranışının Devam Etmesi:
Sapmanın gizli olarak gerçekleşmesi de sapmanın nedenleri
arasındadır. Örneğin hırsızlık yapan biri yakalanmadığı
müddetçe bu sapma eylemine devam edecektir.
Alt Kültürün Sapmayı Meşrulaştırması: Sapmanın meşru sayılması sapma davranışına neden olur. Örneğin çeteler
yasa dışı yollara başvuruyu kendileri için meşru olarak görürler.
Gruba Aidiyet Duygusu: Sapma davranışı içinde olan
gruba bağlılık da sapma davranışına neden olur. Örneğin bir
suç çetesine üyelik gruba bağlılığı gerektirdiği için bireyler
grubun sapma davranışlarına katılmak zorunda kalırlar.
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Haber
Aşağıdaki haber metinlerini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.55: Kapkaç

Görsel 2.56: Polis kontrolü

Manavgat’ta Suç Oranları Düştü
Manavgat Emniyet Müdürlüğü, 2014 yılında bir
önceki yıla göre suç oranlarında düşüş yaşandığını
bildirdi. Manavgat Emniyet Müdürlüğünden yapılan
yazılı açıklamada, geçen yıl kasten yaralama, taksirle
yaralama, tehdit ve hakaret gibi şahsa karşı işlenen
suçlarda önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında azalma
görüldüğü belirtildi. Ev, iş yeri ile oto hırsızlıkları,
yağma, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi mala
karşı işlenen suçlarda da 2014 yılı sonunda bir önceki
yıla göre yüzde 11,4 oranında azalma görülmüştür. 2013
yılında toplam bin 252 olay meydana gelirken bu
olaylarda 540 kişiye adli işlem düzenlenmiştir. 2014
yılında ise bin 125 olay meydana gelmiş ve 658 kişiye
adli işlem düzenlenmiştir.

Ankara’da Otomobil Hırsızlarına Darbe
Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro
amirliği ekipleri, 9 ay süren takip sonucu düzenledikleri
“Göçebe” operasyonunda 45 olaya karıştıkları belirlenen 10 kişilik şebekeyi çökertti.

(www.haberler.com)

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu polisleri
9 ay süren takip sonucu hırsızlık şebekesinin 10 üyesini
yakaladı. Zanlılar, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek
amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, 30 ayrı oto hırsızlığı, çalıntı otoları parçalayarak satmak, otodan hırsızlık,
işyerinden hırsızlık, yağmaya teşebbüs, mala zarar verme
ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri gerekçesiyle ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığına
sevk edildi.
(www.hurriyet.com.tr)

1. Yukarıda okuduğunuz haberlere göre kurallara uygun olmayan davranışlar nelerdir? Siz de çevrenizden
bu tür örnekler veriniz.
2. Suç teşkil eden davranışların toplum yaşamındaki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. İnsanların yerleşik normlardan sapmasının sebeplerinin neler olabileceğini tartışınız.

Biliyor muydunuz?
Olumsuz toplumsal sapma ile suç pek çok durumda örtüşse de bunların aynı şeyler olmadığını, sapkınlık kavramının yalnızca bir yasayı çiğneyen uyumsuz davranışa atıfta bulunan suç kavramından çok daha geniş olduğunu,
sapkın davranışın pek çok biçiminin yasalar tarafından sınırlanmadığını, bu yüzden ceza hukuku alanına girmeyen
sapkınlık davranışının incelenmesi toplum içinde marjinal biçimde varlığını sürdüren çok farklı grupları ve olguları
konu edinebildiğini biliyor muydunuz?
(www.felsefe.gen.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

TOPLUMSAL SAPMA ve DÜZEN

Görsel 2.57: Guillermo Rosales’in karikatürü

1. METİN
En kısa ifadeyle sapma, toplumsal olarak kabul
görmeyen davranış ya da toplum tarafından üzerinde
uzlaşı sağlanmış normların ihlali olarak tanımlanır.
Asansördeki bir yabancının bakışlarından, kendi
kendine konuşmasına, tuhaf giysiler giymekten, banka
soymaya kadar, birçok şey sapkın davranış olarak nitelendirilebilir. Eğer sapma, norm ihlali olarak tanımlanırsa
birçok sapkın davranış (araç sürerken hız limitini aşmak,
kırmızı ışık yanarken hareket etmek gibi) önemsiz ya da
“normal” davranış gibi görünebilir. Hepimiz muhakkak
bir şekilde öteki insanlarca sapma olarak nitelendirilen
bazı davranışlarda bulunmuşuzdur. Bu realiteyi dikkate
alan bazı sosyologlar sapmayı, toplumun gelenek
göreneklerine ve en önemli normlarına yönelik ciddi
saldırı olarak tanımlarlar. Bazı insanların davranışlarının
neden sapkın davranış olarak tanımlandığı sorusu ile bazı
bireyler sapkın davranışlarda bulunurken neden öteki
bazı bireyler böylesi davranış sergilememektedir sorusu
birbirinden oldukça farklıdır. Bu konuda biyolojik ve
psikolojik temelli teoriler, genetik kusurlar, kimyasal
dengesizlikler, nörolojik kusurlar, psikolojik eğilim ya da
bağımlılık gibi kişilik ve fiziki özelliklerin sapkın davranışa neden olduğunu iddia ederler. Buna karşın sosyolojik
teoriler ise ağırlıklı olarak bireyleri belirli yönde davranışa zorlayan çevresel güçlerin etkisi üzerinde odaklanır.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.113)

2. METİN
Toplumsal kurallara uyulması toplumda istikrar ve
sürekliliğin şartıdır.
Toplumsal sapma çoğu zaman toplumsal düzene
yöneltilmiş ciddi bir saldırı olarak anlaşılsa da toplumsal
sapma kültürü toplumsal değişmeye uydurmanın aynı
zamanda bir yolu da olabilir. Bazı kişilerin sapıcı eylemleri yeni bir normun oluşmasının başlangıcı olabilir.
Toplumda bazı normlar her zaman uygulanmaz ancak
gerek duyulunca uygulanır. Bir toplumda bütün normlar
istisnasız sıkı ve sert bir biçimde uygulansa idi hemen
her sistem bozulur, bir kollaps (çökme) meydana gelirdi.
Bir toplumdaki bütün kanun örf ve âdetler idari tasarrufların tam ve sert bir biçimde uygulanması toplumu kaosa
götürebilir. Zira toplum iştirakçilerinin çoğunun cezaevlerine girmesi gerekirdi. Mahkemeler o kadar yüklenirdi
ki davalar bitirilemez ve sonuç olarak insanların hukuktan korkuları kalmazdı. Bu nedenle her toplumda normlara çok sıkı olarak uymanın meydana getirdiği olumsuz
sonuçlar oluşur.
Merton’un dediği gibi normlara ihtiyaç olduğu kadar
uyulması istenir ve toplumun yürüyüp işleyebilmesi
ihtiyacını karşılayacak kadar uyumsuzluğa müsaade
edilir.
(Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, s.260)

1. Metinlerden hareketle toplumsal sapma ve toplumsal düzen arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.
2. Toplumda normlara tam anlamıyla uymak mümkün müdür? Neden?
3. Toplumsal sapmanın sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

SOKRATES’İN SAVUNMASI
Atinalılar! Kısa bir süre sonra kentimizi suçlamayı
ve ayıplamayı çok sevenler arkanızdan konuşacaklar.
Sizi, Sokrates’i (Sokrat) yani bir bilgeyi öldürmüş
olmakla suçlayacaklar. Ben gerçekte hiçbir şey bilmeyen bir adam olduğum hâlde onlar sizleri küçük düşürmek istedikleri zaman benim bilge olduğumu iddia
edecekler. Oysa kısa bir süre daha beklemiş olsaydınız
istediğiniz sonucu hemen görecektiniz. Çünkü gördüğünüz gibi çok yaşlanmış ve ölümün eşiğine gelmiş
durumdaydım. Şimdi hepinize değil sadece beni ölüme
mahkûm edenlere sesleniyorum.

Belki de beraatimi sağlayacak şeyler söylemediğimden yalvarıp yakarmadığımdan suçlamalardan kurtulmak için gereken şeyleri söylemeyi ve yapmayı kabul
etmediğimden ötürü davayı kaybettiğimi düşünüyorsunuz. Ama hiç de öyle değil. Benim mahkûm olmama
sebep olan, başkalarından görmeye alıştığınız ancak
bende göremediğiniz merhamet dilenciliğidir. Bunu asla
yapmayacağımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz.

Görsel 2.58: Jacques Louis David’in (Jak Luis Deyvid)
“Sokrates’in Ölümü” adlı tablosu

(Platon, Sokrates’in Savunması, s.77, 78’dan kısaltılarak alınmıştır.)

1. Sokrates bu savunmayı sizce neden yapmış olabilir?
2. Sokrates'in suçlu olarak görülmesi yaşadığı toplum düşünüldüğünde bir sapma olarak görülebilir mi?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

SOSYAL PROBLEM, SAPMA VE SUÇ
Günümüzde teknolojik gelişmelerin her alanda
yaygınlaşması, özellikle kitle iletişim araçlarının etkisi,
kentleşme, endüstrileşme, iç ve dış göçler, hızlı nüfus
artışı gibi faktörler sosyal sistemi etkileyerek kurumların
yapısında, fonksiyonlarında ve bireyler arası ilişkilerde
mikro düzeyde değişmeler meydana getirmiştir. Bu
değişmeler her alanda olumlu sonuçlar getirmemiş; bazı
sosyal problemlerin ortaya çıkmasına veya daha önce var
olan sosyal problemlerin daha büyük boyutlara ulaşmasına da neden olmuştur.
Toplumsal problemler toplumun bütünlüğünü ve
devamlılığını tehdit eder. Sosyal problemlere sosyolojik
açıdan yaklaşıldığında atılacak ilk ve en önemli adım
sosyal problemlerin sosyal tanımlarının yapılmasıdır.
Sosyal problemlerin sosyal tanımı zaman ve mekâna
göre değişir. Örneğin çocuk suçluluğu bir dönem zekâ
geriliği, ruhsal rahatsızlık veya yoksul çevreye tepki
olarak tanımlanmıştır. Bir problemle mücadele etmek

için önce onu tanımak gerekir. Tanımak için de o konu ile
ilgili bilimsel çalışmalar, sosyal yapıların sorunlarıyla
ilgili araştırmalar yapmak gerekir.
Toplumda kültürün belirlediği örf, âdet, gelenek,
görenek ve hukuk kurallarına uymayan davranışlar
sapkın davranışlar olarak nitelendirilirler. Yalnız toplumun davranış kurallarına uymamak ile hukuk kurallarına
uymamak aynı derecede ve aynı biçimde toplumsal tepki
ile karşılanmaz. Yasalara uymayan davranışın yaptırımı
yasalarda yazılı olarak belirlenmişken gelenek, görenek,
örf ve âdetlere uymamanın sapma olarak nitelendirilmesi
durumu görecelidir. Aynı zamanda sapkın davranışa
gösterilen tepki de farklı sosyal gruplarda farklılaşır.
Buna karşılık, bazı sapma türleri toplumun çoğunluğunun, hatta bazı tür sapmalar (adam öldürme gibi) toplumun tüm üyelerinin tepkisini çekerken sokağa tükürme
gibi bir davranış sapma olarak herkesin tepkisini çekmez.
(Prof. Dr. Tülin İçli, Çağın Polisi Dergisi, s. 8, 9’dan kısaltılarak alınmıştır.)

1. Yazılı olmayan normlar ile hukuk kurallarına uymamak toplum tarafından aynı şekilde mi karşılanır?
Tartışınız.
2. Toplumların gelişmesiyle suç arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
3. Olumsuz toplumsal sapmayı önlemek için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
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Ölçme ve Değerlendirme Soruları
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Toplumsal yapı, birbirine bağlı birçok ögenin 3. Sosyolog toplumsal yapıyı incelerken durağan
olarak ele alır. Sosyoloğun buradaki tutumu bir
uyumlu birleşiminden oluşur. Bu ögelerden biri
doktorun kadavra üzerindeki hücre incelemesine
değiştiğinde diğeri de buna bağlı olarak değişir.
benzer.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Yapıyı oluşturan parçalar birbirinden bağımsızdır.
A) Toplum ögelerinde ve kendinde olan değişmelere
B) Ögelerden birindeki değişme, toplumun bütürağmen toplum varlığını sürdürür.
nünü etkiler.
B) Toplumsal yapı nitelik değişmesi sonucunda değiC) Toplumsal yapının sahip olduğu özellikler kenşim gösterir.
dine özgüdür.
C) Toplumun belli bir zaman ve konumundaki duruD) Yapıyı oluşturan ögeler birbiriyle etkileşim içinmunu ele alır.
dedir.
D) Ekonomik model değişikliği toplumsal yapıda
E) Toplum dinamik bir yapıya sahiptir.
değişmeye neden olur.
E) Toplumsal yapı gerçekte hareketsizdir.

2. Aynı okula gitmek, aynı mahallede oturmak, aynı 4. Toplumsal yapıda yer alan kurumlardan birindeki
değişme bu kurumla diğer kurumlar arasındaki
marketten alışveriş yapmak insanların bir ilişki
uyumu bozar. Bu uyumsuzluk diğer kurumların
içinde olduğunun göstergesi değildir.
değişmeye ayak uydurmasıyla giderilir. Böylelikle
toplumsal yapıda sağlanan uyum, kurumlardan
Bu bilgiye göre toplumsal ilişkinin oluşması için
birinin değişmesiyle tekrar bozulur ve benzer
gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
süreçten geçirilerek yeniden sağlanır. Bu durum
zaman içinde böylece sürer gider.
A) Aynı mekânda bulunmak
B) Aynı kültürel değerleri paylaşmak
Bu açıklamada toplumsal yapının hangi özelliği
C) Ortak amaçları paylaşmak
üzerinde durulmaktadır?
D) Karşılıklı etkileşim içinde olmak
E) Birbirinden haberdar olmak
A) Bir kurumdaki değişmenin, başka kurumlarca
engellenmesi
B) Bazı temel niteliklerinin değişmeye kapalı olması
C) Toplum geliştikçe değişme hızının azalması
D) Dengeyi sağlamaya yönelik bir iç dinamiğe sahip
olması
E) Toplumsal kurumların birinde meydana gelen
değişmenin öteki kurumları da etkilemesi
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5. • Dinamik bir sürece sahiptir.
• Ögeleri arasında uyumlu bir bütünlük vardır.
• Sahip oldukları değerler ve normlar kontrol mekanizmasının sınırlarını belirler.

8. Birbirini seven insanlar arasında bir toplumsal
ilişki olduğu gibi kavga eden insanlar arasında da
toplumsal ilişki vardır.

Yukarıda verilen özellikler sosyolojinin hangi
kavramını tanımlamaktadır?
A) Toplumsal ilişki
B) Toplumsal yapı
C) Toplumsal norm
D) Toplumsal kontrol
E) Toplumsal değer

Burada toplumsal ilişkinin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
A) İki ya da daha fazla insan arasında gerçekleşmesi
B) Bireylerin birbirinden haberdar olması
C) İlişkinin bir anlam taşıması
D) Bireyler arasında etkileşim olması
E) İlişkilerin olumlu ya da olumsuz biçimde yaşanabilmesi

6. Kısa süreli gerçekleşen, etkileşimin az olduğu iliş- 9. Öğretmenlerinin disiplinli davranışlarından hoşlanmayan bir öğrenci ileriki yıllarda öğretmenlik
kilere geçici ilişkiler denir.
mesleğini seçmiştir. İşinin getirdiği zorluklarla baş
edebilmek için kendisi de disiplinli tutum sergiler
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür ilişkinin görülmesi
duruma gelmiştir.
söz konusu değildir?
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle anlatılır?

A) Öğretmen-öğrenci
B) Alıcı-satıcı
C) Şoför-yolcu
D) Garson-müşteri
E) Şarkıcı-izleyici

A) Her tutum değer yargıları taşır.
B) Bireylerin tutumları davranışlarıyla örtüşür.
C) Toplumsal roller statülere göre şekil alır.
D) Toplumsal roller bireyin davranışlarında etkili olur.
E) Mesleki roller benzerlik gösterir.

7. Eurovision (Erovizyon) Şarkı Yarışması her yıl tüm 10.Her toplumda insanlar anne-baba, amir-memur,
ast-üst, patron-işçi, kadın-erkek olarak yer alır.
Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Ülke
Bulundukları konumda üzerine düşen görev ve
temsilcileri yıl içinde hazırladıkları şarkılarını
sorumlulukları yerine getirmeye çalışırlar.
sergiler ve görsel aktivitelerle beğeni kazanmaya
çalışırlar.
Buna göre bireylere görev ve sorumluluklar veren
toplumsal konum sosyolojide nasıl adlandırılır?
Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan bireyler
arasında ortaya çıkan toplumsal ilişkiye ne ad verilir?
A) Toplumsal kontrol
B) Toplumsal tabaka
A) Sürekli ilişki
C) Toplumsal statü
B) Kısa süreli (iğreti) ilişki
D) Toplumsal grup
C) Devirli (periyodik) ilişki
E) Anahtar statü
D) Birincil ilişki
E) Zorunlu ilişki
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11. Bireyin doğuştan sahip olmadığı, kendi çaba ve 14. Osmanlı toplumunda padişahın erkek çocuklarına
şehzade denir. Şehzadeler, geleceğin padişahları
gayretleriyle sonradan elde ettiği statülere kazaolarak eğitilir ve bu terbiyede büyütülürler.
nılmış statü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye
örnek olur?

Buna göre şehzadelerin statüsü aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Cinsiyet
B) Irk (soy)
C) Annelik
D) Öğrenci
E) Genç olmak

A) Anahtar statü
B) Rol pekişmesi
C) Edinilmiş statü
D) Toplumsal rol
E) Verilmiş statü

12. İlkokul çağından başlayarak bireylerin hayatında 15. Çocukluğunda bakkalın çırağı Ahmet olarak bilinirken şimdilerde okul müdürü Ahmet Bey olarak
en önemli rolü okul oynar. Sistemli bir öğretim ve
tanınmaktadır.
eğitim merkezleri olan okullar bireylerin sosyalleşmesinde ve toplumsal hayata katılmasında önemli
Buna göre
bir yer tutarlar. Okullar öğretimin yanı sıra
I. Bireyler yeni statüler kazanabilir.
toplumsal kural ve değerleri bireylere kazandırırlar.
II. Anahtar statüler değişebilir.
III. Statüler devamlılık gösterirler.
Buna göre parçadan ulaşılabilecek sonuç aşağıdakiIV. Statüler değişime uğramaz.
lerden hangisidir?
A) Okul hayatı bireylere sadece bilgi ve beceri değil,
toplumsal değer ve sorumluluklar da kazandırır.
B) Bireylerin eğitiminde bilgi ve beceri önemli yer
tutar.
C) Aile sosyalleşmenin başladığı ilk yerdir.
D) Okul yaşamında öğretmenler en önemli faktördür.
E) Toplumsal değerler ailede kazanılır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri statülerin özelliklerini belirtir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-IV
E) II-IV

13. Toplumun, belli konumda bulunan kişiden bekle- 16. Bir memur çalışma arkadaşlarını günün her saati
telefonla rahatlıkla arayıp konuşabilmektedir.
diği davranışlar bütününe rol denir.
Fakat bu memur müdürüyle konuşmak isterse uygun
saatlerde aramayı beklemektedir.
Yukarıdaki tanıma göre “rol”ün hangi özelliği
vurgulanmaktadır?
Buna göre sosyal ilişki ve statülerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zamanla ve farkına varılmadan öğrenilmesi
B) Toplum tarafından belirlenmiş olması
A) Sosyal ilişki için en az iki kişi olmalıdır.
C) Bireyde çatışma yaratabilmesi
B) Sosyal ilişkiler statüleri dikkate almakla başlar.
D) Zaman içinde değişebilmesi
C) Sosyal ilişkinin temeli insanlardır.
E) Aynı zamanda birden fazla kişiye verilebilmesi
D) Sosyal ilişkiler yer ve zamana göre değişir.
E) Statü olmazsa sosyal ilişki olmaz.
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17. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin özel- 20. Günümüz toplumları iletişimin verdiği olanaklarla
çok hızlı biçimde değişmektedir. Bu nedenle bireylikleri arasında yer almaz?
ler bilgi, alışkanlık ve tutumlarını değiştirerek yeni
koşullara uyum göstermek zorundadır.
A) Toplumsal değişmelere kapalı olması
B) Kuşaktan kuşağa aktarılması
Parçada belirtilen uyum sağlama durumu aşağıdaki
C) Toplumdan topluma farklılık göstermesi
kavramların hangisiyle ifade edilir?
D) Toplumsal ilişkileri düzenlemesi
E) Toplumsal yaşama kaynaklık etmesi
A) Toplumsallaşma
B) Kontrol
C) Sapma
D) Norm
E) Değer

18. Devlet başkanlarına ve valilere uygulanan protokol 21. Bir futbol karşılaşmasını izleyenler birer toplumsal
grup olmadığı hâlde futbol takımındaki oyuncular
kuralları bu kişilerin eşlerine de aynı şekilde uygulanbir toplumsal gruptur.
maktadır.
Yukarıdaki durum aşağıdaki kavramların hangisi ile
açıklanabilir?

Buna göre bir topluluğun grup sayılabilmesi
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Rol beklentisi
B) Anahtar statü
C) Prestij
D) Statü aktarımı
E) Rol pekişmesi

A) Benzer nitelik taşımalarına
B) Ortak bir amaçla iş birliği yapmalarına
C) Aynı etkinlikte bulunmalarına
D) Birbirlerini tanımalarına
E) Fiziksel olarak yakın bulunmalarına

19. Bireyin kendi uğraşları sonucunda, beceri ve 22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin
temel ilkeleri arasında yer almaz?
yeteneklerine uygun elde ettiği statüye kazanılmış
statü denir.
A) Irk temellidir.
B) Barışçıl ve insancıldır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek oluşturur?
C) Eşitlikçidir.
D) Evrensel değerlere sahiptir.
A) Annelik
E) Laiktir.
B) Çocukluk
C) Akrabalık
D) Meslek
E) Cinsiyet
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B) Aşağıdaki metinden hareketle soruları cevaplayınız.
TOPLUMSAL YAPI
Sosyal bilimlerin birçok alanında olduğu gibi toplum ve toplumsal yapı konusunda da kavramsal ve içerik
olarak ciddi tartışmalar yaşanmaktadır. Toplum kavramının kendisi kavramsal olarak neye karşılık gelmektedir?
Genel bir toplum ve toplumsal yapı kavramından bahsedilebilir mi? Bahsedilirse toplum içindeki farklılıklar
nasıl bir bağlamda ele alınmalıdır? gibi sorular, toplumsal yapı konusunda çalışmalar yapan kimselere yöneltilebilecek çok sayıdaki sorulardan bazılarıdır. Bu bağlamda kavramın ve içeriğinin muğlaklığından kaynaklanan
sebeplerle, böyle bir alanda bütünsel perspektifle girişilebilecek her çaba haklı eleştirilere muhatap olacaktır. Bu
çalışma hazırlanırken konunun hassasiyeti de dikkate alınarak toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar, bu unsurların
özellikleri, sorunları, gelişimleri, bu unsurların toplumsal yapıyı nasıl etkiledikleri, etkileşim sürecinde bu alt
unsurlarda meydana gelen değişimler tarihsel süreç içerisinde yansıtılmaya çalışıldı.
Sosyal bilimle ilgili literatüre bakıldığında özellikle son dönemde postmodernite vurgusuyla konuya yaklaşan
yazarlarda toplum ve toplumsal yapı kavramına yönelik ciddi eleştiriler ve toplumsalın sonuna (Baudrillard)
yönelik saptamalar görülmektedir. Bu eleştirilerde bakış açısına göre haklılık payı olduğunu söylemek mümkündür.
Gerçekten de artık modern toplumun yükselişe geçtiği dönemdeki ulus devletler içerisinde benzeşmenin/ homojenliğin yoğun olduğu toplumsal yapıların kırılmaya başladığı görülmektedir. Küresel/postmodern/sanayi ötesi
vb. toplum olarak nitelenen toplum yapısı, özellikle tüketim kapitalizminin yeni yönü, iletişim ve enformasyon
teknolojilerindeki değişmeler, çalışma ve işin niteliğinde yaşanan dönüşümler vb. sebeplerle bireyselliğin önem
kazandığı, her türlü farklılığın/çeşitliliğin/azınlıkların meşru kabul edildiği, söylemlerinin ve kültürel unsurlarının yaygınlık kazandığı bir yapıya vurgu yapmaktadır. Günümüzde makro teoriler ve açıklamaların mevcut
durumu anlamada yetersiz kaldığına yönelik eleştiriler de söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında Baudrillard'in
(Bodulerd) özellikle temsil boyutuna vurgu yaparak geliştirdiği toplumsalın sonu söyleminde de, postmodern
literatürün bütünlükçü toplumsal yapılara getirdiği eleştirilerde de haklılık payı olduğunu söylemek mümkündür.
Memet ZENCİRKIRAN, Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Önsözünden alınmıştır.

23. Toplumsal yapı konusunda ortaya çıkan hassasi- 26. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıda meydana
gelen değişimlerin nedenleri arasında yer almaz?
yetler nelerdir?
…………………………………………………….
A) Sanayi toplumlarının getirdiği yeni anlayış
…………………………………………………….
B) İletişimde meydana gelen değişimler
…………………………………………………….
C) Sosyal bilimlerde meydana gelen tartışmalar
D) İşin niteliğinin değişmesi
E) Kültürel unsurların önem kazanması
24. Bu çalışma hazırlanırken nelere dikkat edilmiş ve 27. Baudrillard'ın toplumsal yapı incelemelerinde önerdiği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
neler vurgulanmak istenmiştir?
…………………………………………………….
A) Toplumsal yapının bütüncül incelenmesinin önemli
…………………………………………………….
olduğu
…………………………………………………….
B) Toplumsal değişimi reddettiği
C) Makro teorileri savunduğu
D) Toplumsal yapının mikro düzeyde incelenmesi
E) Kapitalizmin, toplumu bütünlükçü düşünceye
götürdüğü
25. Toplumsal yapıda nelerin değiştiği gözlenmiştir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
28. Bireylerin sosyal statülerinin aynı olmasına rağmen 32. Toplumsal yapının temel unsurları nelerdir? Bir
sosyal saygınlıklarının farklı olmasının nedenleri
cümle ile açıklayınız.
neler olabilir? Belirtiniz.

29. Toplumsal değer kavramını örnekle açıklayınız.

33. Toplumsal ilişkinin özelliklerini sıralayınız.
Toplumsal statü ve rol nedir? Açıklayınız.

30. Toplumsal kontrol mekanizmasının temel işlevleri 34. Toplumsallaşmanın birey için önemi nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
nelerdir? Açıklayınız.

31. Toplumsal kontrol ve toplumsal norm arasındaki 35. Toplumsal sapma davranışına yol açan etkenler
nelerdir? Yazınız.
ilişkiyi açıklayınız.

Notlar
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
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Toplumsal Grupların Özellikleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir grup içinde olduğunuz zamanlardaki davranışlarınızla tek başınıza kaldığınız zamanlardaki davranışlarınızı karşılaştırınız.
2. Bir grup içinde olmak insanlara neler kazandırabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Grup

TOPLUMSAL GRUPLAR
İnsanlar üretim, savunma, neslin devamını sağlama, iş
bölümü vb. sebeplerle bir arada yaşama ihtiyacı duyarlar.
İnsanlar yaşadıkları çevrelerde çeşitli gruplara katılarak farklı
amaç ve isteklerini yerine getirerek hayatlarını sürdürürler.
Belirli amaçlara ulaşmak için iş birliği yaparak sosyal ilişkilere girerler. Toplumsal ilişkilere katılım sonucunda ailede,
okulda, iş yaşamında çeşitli gruplara dâhil olurlar.
Birey, toplumun kültürel özelliklerini gruplara katılarak
öğrenir. Gruplardaki diğer üyelerle ilişkiler kurarak kendini
ifade etme ortamı bulur. Yine gruplarda görevler üstlenerek iş
bölümüne katkıda bulunur. Başarılarını gruplar içinde elde eder.
Toplumsal grup, iki veya daha fazla kişi tarafından oluşan,
ortak amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelen, belirli
süre etkileşimde bulunan, ortak değerleri paylaşan, karşılıklı
statü ve rollere sahip olan bireyler topluluğudur. Üyeleri
arasındaki ilişkiler ve normlar nedeniyle bir toplumsal grup
diğer topluluklardan ayırt edilir. Biz, günlük dilden ayrı
olarak, sosyolojik açıdan, tesadüfen bir araya gelmiş, yan
yana birlikte bulunan, beraberce yürüyen insanları zaman ve
mekân yakınlığı bulunsa da sosyal grup olarak adlandırmayız.
Toplumsal yığını fiziki olarak bir arada ancak karşılıklı bir
etkileşimin olmadığı insan kümeleri olarak adlandırmaktayız.
Demek ki sosyal yığında sosyal kategoriden farklı olarak
zaman ve mekân birlikteliği bulunmasına karşılık bir sosyal
grubun oluşması için şart olan karşılıklı etkileşim ve birlikte
mensubiyet duygusu gelişmediği için sosyal yığını da sosyal
gruptan ayırmaktayız.
Grup, toplumsal ilişkilerin gerçekleştiği temel birimdir.
Her birey, en az bir gruba ait olmak ister. Bu aidiyet duygusunu toplumsal gruplar karşılar. Bireylere biz duygusu verir. Bir
grubun oluşabilmesi için birden fazla bireyin bir araya gelmesi ve bu bireylerin grup bilincine “biz” duygusuna sahip
olması gerekir. Böylece bireyler kendilerini bir grubun üyesi
olarak algılarlar. Gruplar, içinde bulundukları toplumun
değerlerini ve normlarını yansıtarak grup üyelerinin davranışlarını düzenler. Grupta sistemli bir bütünlük vardır. Grup bir
organizma gibi doğan, büyüyen, gelişen, kendini koruyan ve
dağılan bir varlıktır.

Görsel 2.59: Turist gruplarında bireyler belirli bir amaç için gruba dâhil olurlar.
Amaç sona erdiğinde dağılırlar.

Her toplumsal grubun bir amacı vardır. Grup üyeleri bu
amaç doğrultusunda hareket eder. Zaman içinde amaçlar
değişiklik gösterebilir, başka amaçlar belirlenebilir. Amacı
kalmayan gruplar dağılır. Üyeler başka gruplarla birlikte
başka amaçlar için faaliyet gösterebilirler. Bir kişi birden
fazla gruba üye olabilir. Birey gruba katılmakla bir amacının
gerçekleşeceğine, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. nitelikte
bir sorunun çözüleceğine inanır. Ayrıca bir gruba üye olmak
bireyi yalnızlıktan kurtardığı gibi grubun verdiği değerler ve
dayanışma duygusuyla yaşamına anlam kazandırır ve bireyin
toplumsallaşmasında önemli rol oynar (Görsel 2.59).
•
•
•
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Biz ve başkaları duygusunu geliştirerek kendilerini diğer
gruplardan ayırması gerekir.
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Toplumsal Grubun Özellikleri

Her grubun kendine
özgü bir
toplumsal yapısı vardır.

Toplumsal grup, hem üyelerince
hem de dışarıdaki kişilerce
fark edilebilir.

Grupta her üyenin
belli bir statüsü ve
rolü vardır.

Grup üyeleri
belli ortak ilgi ve
değerleri paylaşır.

Grubun sürekliliğini
karşılıklı ilişki ve etkileşimi
sağlar.

Her grubun
göreli bir sürekliliği
vardır.

Her grup, üyelerini
yönlendiren yazılı veya
yazısız normlara sahiptir.

Gruptaki her üye, kendi grup üyelerinin
rolünü yerine getirerek grubun varlığını
sürdürmesine katkıda bulunur.

Her grubun ortak amaçları
vardır ve bu amaçlar grubun
ortaya çıkış sebebini belirtir.

Tablo 2.9: Toplumsal grubun özellikleri

Toplumsal Grubun İşlevleri
Üyelerine
topluluk ruhu ve
duygusu verir.

Toplumsal grupların
oluşturduğu biz duygusu,
grup içi çatışmaları önler.

Gruplar
üyelerinin beklentilerine
cevap verir.

Üyeler
yeteneklerini gösterme
fırsatı bulur.

Bireye
kimlik ve kişilik
kazandırır.

Bireyin
sosyalleşmesinde
önemli rol oynar.

Grupta denetimin
sağlanması toplumda da
denetimi kolaylaştırır.

Gruplar, üyeleri arasında yakınlık
kurulmasını ve toplumsal
ilişkilerin kuvvetlenmesini sağlar.

Grup kurallarına uyma,
kişinin demokratik
bağlılığını artırır.

Tablo 2.10: Toplumsal grubun işlevleri

Okuma Parçası
Aşağıdaki görselleri inceleyip metni okuyarak soruları cevaplayınız.
TOPLUMSAL GRUPLAR
Büyük bir çoğunluğumuz tek başına yaşayamayız. Bundan dolayı çeşitli gruplar içinde hayatımızı sürdürürüz. Çok
büyük bir kısmımız kaçınılmaz olarak bir ailenin üyesidir. Arkadaşlarımız ya da en azından tanıdığımız bildiğimiz
kimseler vardır. Belli bir mekânda yaşarız. Bunun sonucu olarak sokağımız, semtimiz, şehrimiz, devletimiz ve ülkemiz
vardır. Bütün bunlar, içinde yer aldığımız grupların türlerini gösterirler. Erkek ya da kadın, yaşlı ya da genciz. Bundan
dolayı, biyolojik niteliklere dayalı en az iki grubun mensubuyuz. Bir iş veya mesleğimiz ya da en azından bir tür meşguliyetimiz, faaliyetimiz veya hobimiz vardır. Bu nedenle benzer meşguliyeti olanlarla sık sık birlikte oluruz. İster birlikte
olalım isterse olmayalım, onlarla ortak olarak sahip olduğumuz bir şeyler vardır. Hiç kuşkusuz bir kurul ya da komisyon
da bir tür gruptur. Belli bir kitabı okumuş olan herkes bir grup oluşturur. Üniversite bir çeşit gruptur, sınıftaki öğrenciler
bir gruptur ve aynı şekilde bütün üniversite öğrencileri de bir gruptur. Ancak bunlar aynı tür gruplar değildir. Aynı dine
iman edenler, aynı bayrağa sadakat gösterenler, aynı etnik kökene sahip olanlar, aynı grupların üyesidirler (Görsel 2.60).
(Robert Bierstedt, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, s.222)

Görsel 2.60: Toplumsal gruplar

1. Yukarıdaki metinde verilen grup örneklerinden hareketle toplumsal grubu tanımlayınız.
2. Yukarıdaki görselleri birey-grup ilişkisi açısından yorumlayınız.
3. Duygu, düşünce ve beklentileriniz, içinde bulunduğunuz gruplar tarafından paylaşılıyor mu? Düşünceleri
nizi söyleyiniz.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.61: Tiyatro gösterisi

Görsel 2.62: Bir lisenin kız basketbol takımı

Görsel 2.63: Müzik grubu

Görsel 2.64: Halk oyunları ekibinin çalışması

1. Çevrenizde bulunan ya da sizin de içinde bulunduğunuz gruplara örnekler veriniz.
2. Yukarıdaki grupların bir araya geliş amaçları nelerdir?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.65: Kent konseyi toplantısı

Kent Konseyi Çalışma Grupları Toplandı
Kozan Kent Konseyi çalışma grupları gerçekleştirdiği
toplantılarda ilçedeki sorunları başlıklar hâlinde masaya
yatırdı. Çalışma grubu üyelerinin katılımı ile kent konseyi binasında gerçekleşen toplantılarda çevre düzenlemesinden tarihe, kültürden turizme kadar birçok konu
görüşüldü. İmar-çalışma ve şehircilik-çevre çalışma
gruplarının ortaklaşa düzenlediği toplantının gündem
başlıkları arasında görüntü kirliliği, tek tip tabela ve
kaldırım işgali gibi konular yer aldı.
(www.kozan.bel.tr)

1. Yukarıdaki haber metnindeki grubun toplanma amacı nedir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
2. Gruplar hangi amaçlar doğrultusunda bir araya gelir? Belirtiniz.
3. “Grupları bir arada tutan grup üyelerinin ortak ilgi ve faaliyet alanlarıdır.” diyebilir miyiz? Tartışınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

TOPLUMSAL GRUPLAR
Toplum, birbirleriyle karşılıklı ilişkileri olan toplumsal gruplar sistemi olarak tanımlanmaktadır. Gerçekten
de insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren yaşamını
çeşitli gruplar içinde sürdürebilmektedir. Çocuk büyüdükçe aile grubu dışına taşmakta; oyun, akran, iş, boş
zaman, ilgi grupları içinde kendini bulmaktadır. Çünkü
gruplara katılmak insanlar için bir sosyal ihtiyaçtır.
Kişiler psikolojik, sosyal ve fizyolojik ihtiyaçlarını grup
içinde tatmin ederler. Sevmek, sevilmek, tanınmak,
güvenmek, takdir edilmek, bağımsızlık kazanmak, eğlenmek, başkalarına yardım etmek, başkalarından yardım
almak, başkalarını yönetmek veya onlara tabi olmak,
yönetilmek gibi duygular bu ihtiyaçlar içinde sayılabilir.

Gruplar, kişilerin davranış ve tutumlarının oluşmasına, gelişmesine yardımcı olur. Belirli durumlar karşısında
nasıl hareket etmesi gerektiğini gösterir. Sosyal yönden
geçerli davranışlara sahip olmasını sağlar. Üyelerin
birbirleriyle olan etkileşimi, insanların grup içinde daha
hızlı öğrenmelerine, karşılaştıkları güçlükleri daha bilinçli ve becerili bir biçimde çözümlemelerine yardımcı olur.
Gruplar üyelerinin çeşitli amaçlarının gerçekleşmesinde

1.
2.
3.
4.

aracı olabilirler, onları başkalarına karşı koruyabilirler,
üyelerinin kabul edilme ve saygınlık sağlama ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Olumlu grup tecrübelerine sahip olan kişilerin, hayatta daha sağlıklı ve daha başarılı olacakları düşünülebilir.
Grup tecrübeleri, grup içindeki diğer üyelerle gerçekleşen
çeşitli etkileşimler aracılığıyla kazanılmaktadır.
Grup üyelerini bir arada tutan şey, ortak amaç ve
duygusal bağlardır. Bir örgüt, ortak arzu ve ihtiyaçları
karşılayıp uygun bir duygusal ortam yarattığı ölçüde
yaşar ve grup üyelerinin morali yüksek olur. Gruba giren
herkes, üye olmaktan dolayı etkilenir. Grup bütünlüğünün olduğu durumlarda, kişinin gruptan etkilenmesi de
daha fazla olur. Araştırmalar göstermiştir ki grup birliği
veya bütünlüğü, üyelerin grubun başarı veya başarısızlığına göstereceği tepkiyi etkiler. Grup bütünlüğü varsa
tepki de vardır. Gerçek amaçları olan ve duygusal
uyuşum içinde bulunan gruplar kolay dağılmaz. Yüksek
moral, bağımlılık duygusu ve örgütlenmiş bir yapı
grubun çözülmesini önler.
Işıl Bulut, www.todaie.edu.tr

Toplum için grupların önemi nedir? Belirtiniz.
Bireyler gruplarda ne gibi sosyal ihtiyaçları giderirler?
Grupların toplumsallaşmaya katkıları nelerdir?
Grupların özellikleri neler olabilir? Belirtiniz.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.66: Alışveriş yapan insanlar

Görsel 2.67: Bir gösteriyi izleyenler

Görsel 2.68: Bir sanatçının tüm hayranları bir kategori oluşturur.

Yukarıdaki görsellerde yer alan insanların grup özelliği taşıdığını düşünüyor musunuz? Neden?
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Toplumsal Grupların Çeşitleri
HAZIRLIK SORULARI
1. İçinde bulunduğunuz her gruba isteyerek mi katılıyorsunuz? İsteğiniz dışında katıldığınız gruplar var mıdır?
Örnekler veriniz.
2. Katıldığınız grupların üye sayıları değişiklik gösteriyor mu? Düşününüz.
3. Çeşitli meslek grupları neden mesleki kıyafet giyerler? Tartışınız.

KAVRAMLARIMIZ
Cemiyet, Cemaat, Birincil Grup, İkincil Grup, Resmî Grup, Resmî Olmayan Gruplar

TOPLUMSAL GRUP ÇEŞİTLERİ
Toplumsal gruplar üye sayıları, kuruluş biçimleri, süreleri,
katılış biçimleri gibi sebeplerle sınıflandırılırlar:
A) Sürelerine Göre Toplumsal Gruplar
Devamlı Grup: Bir sosyal grubun ömrü üyelerinin
ömründen daha uzunsa bu tür gruplara devamlı (sürekli)
gruplar denir. Örneğin aile, köy, şehir bu tür grubu ifade eder.
Kısa Süreli Grup: Bir toplumsal grup geçici bir amaç
için kurulup amaca ulaştığı zaman dağılıyorsa kısa sürelidir.
Oyun ve eğlence grupları, kamp yapan işçiler, miting komiteleri, turist kafileleri bu tür gruplara örnektir.
Devirli Grup: Belirli zaman aralıklarıyla grup bir araya
gelip dağılıyorsa devirli grup denir. Tatil arkadaşlıkları,
mevsimlik işçi grupları, haftanın belli günleri halı saha maçı
yapan insanlar bunlara örnek gösterilebilir.

Resmî Olmayan Grup: Bir toplumsal grup, kuruluş ve
işleyiş bakımından hiçbir resmî işlem gerektirmiyorsa resmî
olmayan grup olarak nitelendirilir. Oyun, arkadaşlık, komşuluk grupları buna örnek gösterilebilir.
C) Katılış Biçimine Göre Toplumsal Gruplar
İstek Dışı Gruplar: Birey içinde yer aldığı toplumsal
gruba kendi isteği dışında katılmışsa bu tür gruplar, istek dışı
gruplar olarak nitelendirilir. Bireyler bu gruplarda doğduğu
andan itibaren yer alırlar. Aile, akrabalık ve millet grupları
bu türden gruplardır.
İsteğe Bağlı Gruplar: Grup üyeleri bağlı bulundukları
gruplara istekleri dâhilinde katılmışlarsa bu gruplar isteğe
bağlı grup olarak adlandırılır. Meslek grupları, dernek ve
vakıflar, oyun ve eğlence grupları buna örnek gösterilebilir
(Görsel 2.69).
D) Niceliklerine Göre Toplumsal Gruplar

B) Kuruluş Biçimlerine Göre Toplumsal Gruplar
Resmî Grup: Bir toplumsal grubun kuruluşu ve işleyişi
resmî işlemleri gerektiriyorsa grubun belli bir tüzük yönetmelik ve kanuna uyma şartı varsa bu tür gruplara resmî grup
adı verilir. Bu grupta görev ve sorumluluklar bellidir. Üyeler
resmî atama yoluyla belirlenir. Bankalar, okullar, şirketler,
hastaneler bu türden gruplardır.

Büyük Gruplar: Üye sayısı çok olan, ilişkileri daha
sınırlı ve resmî olan gruplara büyük grup denir. Taraftar
grupları ve millet büyük gruplara örnektir.

Görsel 2.69: Dernekler bireyin isteğe bağlı katıldığı gruplardır.

Görsel 2.70: Aile küçük bir gruptur.

Küçük Gruplar: Üye sayısı sınırlı ve ilişkileri yüz yüze
olan gruplara küçük grup denir. Aile, arkadaşlık, komşuluk,
köy, oyun grupları küçük gruplara örnek olabilir (Görsel 2.70).
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E) İlişki Biçimlerine Göre Toplumsal Gruplar
Toplumsal grupların ayrımını Cooley (Kuli) ve Tönnies
(Tönyes)yapmıştır.
a) Cooley’e Göre Toplumsal Gruplar
Birincil grup, grup üyelerinin yüz yüze ilişkiler kurduğu,
sınırlı sayıdaki üyenin oluşturduğu gruptur. Bu tür gruplarda
üyeler yakın ve samimi ilişki içerisindedirler. Üyeler, birbirlerinin davranışlarını sınırlar veya şekillendirirler. Birincil gruplara aile, komşuluk, mahalle arkadaşlığı, oyun grubu örnek
olabilir. Üyeler birbirlerinin kişisel özelliklerini ve gruptaki
rollerini bilirler. Üyeler arası ilişki duygusal temele dayanır.
Grubun ilişkilerini düzenleyen kurallar gelenek ve göreneklere
dayanan kurallardır. Grubun kuralları üyeleri üzerinde toplumsal denetimi sağlayabilecek güçtedir. Gruptan dışlama veya
ilişkiyi kesme bu grupların cezalandırma şeklidir.
İkincil gruplarda üyeler yazılı kurallara bağlı olarak bir
araya gelirler. Üyeler arası ilişkiler daha çok akılcı ilkelere
dayanır. İlişkilerinin temelini grubun hedeflerinin gerçekleştirilmesi oluşturur. Devlet teşkilatı ve siyasi partiler ikincil
gruplara örnek olarak gösterilebilir.
b) Tönnies’e (Tönyes) Göre Toplumsal Gruplar
Cemaatler; ırk, etnik yapı ve kültür bakımından farklılaşmamış bireylerden meydana gelen ve bu bireyler arasındaki

ilişkilerin şahsi, sıcak, samimi olduğu küçük, homojen
(benzer) ve kapalı topluluklardır. Herkes her şeyi aynı
derecede bilir ve yapar. Bu nedenle üyeler birbirlerine
ihtiyaç duyduğunda üyelerin herhangi birinden yardım
alırlar. Bu gruplarda iş bölümü ve uzmanlaşma azdır. İnsanlar benzer işlerle (tarım, hayvancılık vb.) uğraşırlar. Köyler
cemaat gruplarına örnek gösterilebilir.
Cemiyetler ise ırk, etnik yapı, sosyoekonomik durum ve
kültürel sistemleri açısından farklılaşmış, geniş ve heterojen
(ayrışık) topluluklardır. Cemaatlerle karşılaştırıldığında
cemiyetlerde bireyler arası ilişkiler soğuk, mesafeli ve hür
iradeye dayalıdır. Bu tür ilişkiler kendini koruma duygusunu da beraberinde getirir. Devlet olgusu da bu korunma
duygusunun sağlanması çabasından ortaya çıkar. Herkes
belli bir alanda uzmanlaştığı için her konuda eşit bir bilgi
dağılımı olmaz. Üyeler birbirlerinin uzmanlık alanına
ihtiyaç duyarlar. Cemiyet türü gruplara şehirler örnek
verilebilir.
Bireyin tüm yaşamı aynı grubun içinde geçiyor ve tüm
ihtiyaçları ortaklaşa karşılanıyorsa bu tip gruplara cemaat,
bireyin çeşitli beklentilerle, çıkarlarla ya da sözleşmeyle
katıldığı gruplara da cemiyet adı verilir. Diğer bir ifadeyle
cemaatlerde ortak irade ve ortak yaşam alanı vardır. Cemiyetlerde ise sözleşme ve bireysel yaşam alanı vardır.

Toplumsal Grup Çeşitleri
Sürelerine Göre
Toplumsal Gruplar

Devamlı (sürekli)
Gruplar

Kısa Süreli
Gruplar

Devirli
Gruplar

Kuruluş Biçimine Göre
Toplumsal Gruplar

Resmî
Gruplar

Resmî Olmayan
Gruplar

Katılış Biçimine Göre
Toplumsal Gruplar

İstek Dışı
Gruplar

İsteğe Bağlı
Gruplar

Niceliklerine Göre
Toplumsal Gruplar

Küçük
Gruplar

Büyük
Gruplar

Cooley’e göre
(toplumsal ilişkinin türüne göre)

Tönnies’e göre
(toplumsal dayanışma türüne göre)

İlişki Biçimlerine Göre
Toplumsal Gruplar

Birincil
Gruplar

İkincil
Gruplar

Cemaat

Cemiyet

Tablo 2.11: Toplumsal grup çeşitleri

Biliyor muydunuz?
1990’lı yıllardan itibaren iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle İnternet toplulukları ya da sanal topluluklar kavramının ortaya çıktığını ve toplumsal grup çalışmalarında da tartışılmaya başlandığını, Howard Rheingold (Havırd Reyngold), 1993 yılında yazdığı “Virtual Community” (Sanal Topluluklar) adlı kitabında İnternet ağlarına bağlı bilgisayara
dayalı iletişimin, insanların toplumsal yaşamında sanal topluluk olarak adlandırılan, yeni bir oluşumu başlattığını ileri
sürdüğünü, Rheingold’a göre sanal topluluklarda insanların, sıradan bir topluluktaki insanların sahip olduğu birçok
özelliği olduğunu ancak yüz yüze iletişim kurmadıklarını belirttiğini, buna karşın sanal topluluklarda insanların bir
diğer kişiyle iletişim kurmaları için zaman ya da mekân sınırlamasının olmadığını vurguladığını biliyor muydunuz?
(www.moodle.baskent.edu.tr)
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.71: Toplumsal grup çeşitleri

Görsellerde verilen grup türlerini amaçları, kuruluş biçimi, ilişki biçimi, katılış biçimine göre değerlendiriniz. Bu
grupların aralarındaki farkları belirtiniz.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri grupların ilişki türlerine göre karşılaştırınız.

Görsel 2.72: Aile

Görsel 2.73: İş yerinde çalışan insanlar

118

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Yorumlayınız
Aşağıda boş bırakılan yerleri, kuruluş biçimlerine göre grup çeşitlerine örnekler vererek doldurunuz.
Resmî Gruplar

Resmî Olmayan Gruplar

Yorumlayınız
Aşağıda verilen grup örneklerini istek dışı ve isteğe bağlı grup çeşitlerine karşılık gelecek biçimde kutulara
ilgili numaraları yazarak eşleştiriniz.
1-İstek Dışı Gruplar

2-İsteğe Bağlı Gruplar

Aile Grubu

Üniversite

Akraba Grupları

Meslek Grupları

Arkadaş Grubu

Spor Kulübü

Millet

Müzik Grubu

Yorumlayınız
Fotoğraflarda yer alan grupları bir araya geliş süreleri bakımından karşılaştırınız.

Görsel 2.74: Köy grubu

Görsel 2.75: Halı saha grubu

Görsel 2.76: Turist grubu

Haber
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

Kraliyet Ailesinin Son Üyesi Dünyaya Geldi
İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge (Kembriç) Dükü William (Vilyım) ile eşi Kate’in
(Keyt) bebeği dünyaya geldi. Açıklamada Prens William'ın da doğum sırasında eşinin yanında bulunduğu belirtilirken anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

(www.gazetevatan.com.tr)

Türkiye'de Dernek Sayısı 109 Bin 549'a Ulaştı
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kurulan dernek sayısı son 14 yılda yüzde 56 artarak 109 bin 549 rakamına
ulaştı. Bu dernekler arasında ilk sırayı 33 bin 717 dernekle mesleki ve dayanışma dernekleri alırken son sırayı ise 18
derneği bulunan çocuk dernekleri aldı. Türkiye genelinde en fazla derneğin yüzde 34,59 ile Marmara Bölgesi'nde bulunduğu belirtilen veride ikinci sırada ise yüzde 18,7 ile İç Anadolu Bölgesi yer alıyor. En az derneğin bulunduğu bölgenin
de yüzde 5,70 ile Doğu Anadolu Bölgesi olduğu bildirildi.
(www.milliyet.com.tr)

Verilen haber metinlerini gruba katılış biçimine göre değerlendiriniz.
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Toplumsal Gruplarda Statü ve Rol
HAZIRLIK SORULARI
1. İçinde bulunduğunuz gruplarda yapısında ne tür görevler üstleniyorsunuz? Paylaşınız.
2. Üyesi olduğunuz gruplarda toplumun baskısını hissettiğiniz oluyor mu? Düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Statü, Rol, Uyum, Grup Yapısı, Grup Normu

GRUPLARIN TOPLUMLA İLİŞKİSİ
Gruplar toplumu oluşturan küçük parçalardır. Gruplar da
toplumun bir parçası olduğuna göre toplumun yapısından
izler taşımaktadır. Bu sebeple gruplar sosyolojinin konusu
hâline gelmiş ve araştırma konusu olmuştur. Gruplar toplumun içinde bulunan küçük yapılar oldukları için toplumun
kültürel değerlerini, normlarını, toplumsal ilişki biçimlerini
yansıtır. Grupların amaçları toplumun amaçlarıyla benzerlik

gösterir. Örneğin okullar, içinde bulunduğu toplumun kültürel değerlerini, normlarını öğrencilerine aktarırlar. Toplumun
değer ve normlarına ters düşen gruplar toplumla ve diğer
gruplarla çatışmaya girerler. Bu gruplar üzerinde toplumun
baskısı daha fazla olacaktır. Grup bu baskıdan kurtulmak için
uyma davranışı gösterebilir ya da toplumla çatışmayı sürdürebilir.

GRUPTA STATÜ VE ROL
Toplumsal yaşam karşılıklı beklentilerden oluşur. Bu
beklentiler bireylere görev, yetki ve sorumluluklar verir.
Sosyoloji bu görev, yetki ve sorumlulukları statü ve rol olarak
ele alır.
Her insan toplumda ve bulunduğu grupta bir konuma
sahiptir. Bu konum kişiye birtakım haklar sağlamakla beraber
sorumluluklar da yükler. Bireyin sahip olduğu hak ve sorumluluklar toplumda ve içinde bulunduğu gruplarda onun yerini
sağlamlaştırır.
Bireyler birden fazla sürekli veya geçici gruba üye olabilirler. Bireylerin grup içerisinde statülerine bağlı rollerini yerine
getirmesi, grubun işleyişini ve başarısını sağlar, bireylerin
grup içindeki ve toplumdaki diğer gruplara uyumunu kolaylaştırır. Bir öğrenci okulunda başarı gösterir, sınavlardan yüksek
notlar alırsa öğretmenleri, arkadaşları, ailesi tarafından takdir
görür. Onun bu durumu ailesiyle ve çevresiyle olan uyumunu
artırır.
Bireyler, statülerinin gereği olan rolleri yerine getirmediği
durumlarda grup üyelerinin, çevredeki grupların ve toplumun
baskısına maruz kalabilir. Bireyin rolünü yerine getirmemesi
çevresindeki kişilerle çatışma yaşamasına neden olur. Grup
normları, bireyi rolünü yerine getirmesi için zorlar. Grup kendi
işleyişi ve ilişkilerini düzenlemek için normlara ihtiyaç duyar.
Normlar insanlar arası ilişkilerin nerede, nasıl yürütüleceğini belirleyen kurallardır. Grup, normlarını üyeleriyle beraber
oluşturur. Her grubun normları birbirinden farklıdır. Fakat
grup normları genel olarak toplumun normlarına uyum sağlar.
Bu normlara üyelerinin uymasını bekler ve kontrol eder. Birey,
grubun normlarına uyum sağlayamazsa o gruptan ayrılır
(Görsel 2.77).
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tarafından takdir görmesini sağlar.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.78: Komşuluk ilişkileri

Görsel 2.79: Kına gecesi

Görsel 2.80: Kız isteme heyeti

Görsel 2.81: Sünnet merasimi

Görsel 2.82: Bayramlaşma

Görsel 2.83: El öpme

1. Fotoğraflarda çeşitli toplumsal değerlere örnekler verilmiştir. Bu değerler gruplar üzerinde etkili midir?
Fikirlerinizi paylaşınız.
2. İçinde bulunduğunuz grupların toplum yapısına uyum gösterdiğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi
paylaşınız.
3. Toplumun beklentisi olan birtakım kültürel değerlere saygı göstermediğimizde ne tür tepkilerle karşılaşırız?
Tartışınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplayınız.

TOPLUMSAL GRUP VE TOPLUMSAL YAPI
Toplumsal davranışlarımızın çoğu, insanların oluşturduğu gruplar içerisinde yer alır. Sosyolojik anlamda
grup en az iki kişiden meydana gelen benzer değer ve
beklentilere sahip olan bireylerin düzenli etkileşimleri
ile ortaya çıkan bir birleşmedir. Diğer bir ifadeyle grup
statü ve rolleri arasında belirli ilişkiler olan herhangi bir
büyüklükteki insanlardan oluşur.
İnsanların bir grubu oluşturabilmeleri için aralarında kesin bir ilişkinin veya etkileşimin olması gerekir.
Örneğin bir otobüste seyahat edenler, bir tiyatrodaki
izleyiciler, grup değil yığındır.

Grup üyeleri benzer değer, norm ve beklentileri
paylaşırlar. Nasıl davranışlarımız içinde bulunduğumuz
sınıf, statü ve rollerden etkileniyorsa gruplardan da
etkilenmektedir. Eğer bir gruba üye isek grup üyeleri
bizlerden onlar gibi davranmamızı beklerler. Örneğin bir
aile grubunun üyesiyseniz 15 yaşındaki çocuğunuza
“Belirli saatler arasında evde olmalısın!” dediğiniz
zaman bu, grubun otoritesini simgeler ve genelde aile
üyeleri bu tür bir norma uygun davranılmasını beklerler.
Ailenin bir üyesi olarak kalacaksanız bu beklentiye uyum
sağlamış olmanız gerekir (Görsel 2.84).
(Enver Özkalp, Davranış Bilimlerine Giriş,s.47)

Görsel 2.84: Grup üyeleri ortak davranış kalıbı sergiler.

TOPLUMSAL GRUP
Fichte, toplumsal grupları şu şekilde tanımlamaktadır:
“Bir toplumsal grup, ortak amaçların izlenmesi konusunda toplumsal normlara, çıkar ve değerlere uygun olarak
karşılıklı rolleri yerine getiren, toplumsal kişiliklerden
oluşmuş bir yapıya sahip ve benzerlerinden ayrılan ve
aynı zamanda tamamlanabilen bir topluluktur.
Toplumsal gruba dâhil bireylerin kendilerine özgü
rolleri bulunmakta ve üyeler bu rollerini yerine getirmemeye başlayınca grup da ortadan kalkmaktadır. Grup
üyeleri arasında karşılıklı temas ve ilişki bulunmaktadır.
Gruptaki her bireyin, öteki insanlara göre belli bir yeri
(statü) ve bu yerin gerektirdiği bir işi (rolü) vardır. Örneğin çevre koruma derneği başkanının elde etmiş olduğu
bu statüsüne karşılık üyelerle koordinasyon oluşturma,
gerekli kararları alma ve uygulama, kendileriyle ilgili
konularda üyelerini haberdar etme gibi rolleri vardır.

Ayrıca grup üyeleri karşılıklı rollerini toplumsal
değerler ve normlara uygun olarak gerçekleştirir.
Toplumsal gruplar toplumun yapısına göre de farklılık gösterirler. Örneğin tarım toplumları ile sanayi
toplumları arasında bu açıdan büyük farklılıklar vardır.
Bir toplumsal grubu, büyük ölçüde içinde bulunduğu
toplumsal yapı biçimlendirir. Örneğin otokraside kurallar, değer yargıları ve normlar hükümdarın isteği doğrultusunda uygulanır. Demokraside ise yetkililerce uygulamaya konulan yasa, tüzük ve yönetmelikler toplumsal
beklentilere uygun olduğundan grup üyelerinin rollerini
yerine getirmeleri daha kolay olmaktadır. Kısacası grup
toplumsal yapı ile birey arasında köprü görevini görmektedir. Birey-toplum ilişkisini sağlayan bir bağlantı olma
niteliği ile grup, toplumun bireyi sosyalizasyon yolu ile
etkileme aracı olmaktadır.
(M. S. Doğan, S. Özyurt, G. Boztoprak, Sosyoloji Çarşısı, s. 291)

Toplum yapısının, toplumsal gruplara ne gibi etkileri olabilir? Siz de metinlerden yola çıkarak toplumsal
yapının toplumsal grup, statü ve rollere etkilerini ifade eden örnekleri sınıfta paylaşınız.
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Köy Öncesi Dönem ve İlk Topluluklar
HAZIRLIK SORULARI
1. İlk topluluklar denildiğinde aklınıza neler gelmektedir? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
2. İlk toplulukları konu edinen bir sinema filmi izleyerek filmin konusunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Avcı-Toplayıcı Topluluklar

KÖY ÖNCESİ (AVCI-TOPLAYICI) YAŞAM
İlk topluluklar, insanların toprağa yerleşmeden önceki ve
üretim yapmadığı dönem olarak belirtilebilir. Herhangi bir
üretim yoktur. Doğadan elde edilen yiyeceklerle yaşam
sürdürülmektedir.
İlk topluluklar kadının doğurganlık özelliğinin kutsandığı
ve bu nedenle soy çizgisinin daha çok anaerkil olduğu topluluklardır.
Avcı-toplayıcıların büyük çoğunluğu eşitlikçi topluluklardır. Bu topluluklarda otorite belirsizdir. Topluluk içi statü
farklılaşmaları yaş ve cinsiyet temeline dayalıdır ve oldukça
düşük düzeylerdedir.
Avcı-toplayıcı topluluklar savunma ve güvenlik ihtiyacını gidermek için büyük gruplar hâlinde yaşarlar. Akrabalığa
dayalı birliktelikleri vardır. Klan dışı evlilikler yaygındır. Bir
devlet yapısı ve hukuk yapısı olmamasına rağmen toplumsal
denetim ve kontrol sistemleri vardır.
Bazı klanlar soylarını bir bitki ya da hayvan olarak görürler. Buna totem adı verilir. Bu dönemde insanlar avcılık ve
toplayıcılık yaptıklarından yiyecek kaynaklarına kolay ulaşabilecekleri bölgelerde yaşarlar. Kaynak tükenince başka
bölgeye göç ederler. Bu toplulukların tipik özelliği hareketliliktir. Avcılık istikrarlı bir geçim kaynağı olmadığından
toplayıcılık, yaşamlarında önemli yer tutar. Avcılık daha çok
erkeklerin uğraşısı olduğundan kadınlar iş bölümü gereği
bitki toplayıcılığı yapmaktadır. Avcılık nedeniyle erkeklerin
haftalarca klandan uzak kalmasından dolayı klanın yönetimi
ve çocukların bakımı anneye kalmakta, anne ile çocukları
arasında güçlü bir bağ oluşmaktadır. Bu durum kadının toplumsal statüsünü ve saygınlığını artırır. Çocukları doğurması,

besleyip büyütmesi kadının kutsal bir yer edinmesini de
sağlar.
İlkel topluluklara ait sanat eserlerinde kadın figürlerine
rastlanmaktadır. Kadın toprakla özdeşleştirilmiştir. Toprağın
doğadaki bitkileri besleyip büyütmesi gibi kadın da insan
neslinin devamını sağlar.
Eski Taş Çağı ya da avcılık-toplayıcılık dönemi MÖ
600.000 ile 10.000 yılları arasında süregelen arkeolojik
çağdır. Bu çağ tarih öncesi uygarlığın gelişim sürecinde
kültürel evrelerin en uzun olanıdır.
Tarih öncesinde yaşayan insan topluluklarının doğa
koşullarıyla baş edebilmek için büyük gruplar ve kalabalık
aileler biçiminde yaşadıkları bilinmektedir. Yiyecek toplamak ve düşmanlardan korunmak için birlikte yaşama ihtiyacı
doğmuştur.
Köy öncesi dönemi toplulukları hayvan postlarından
giysiler yaparak soğuktan korunmuşlardır. Mağara ve kaya
sığınaklarını barınak olarak kullanmışlardır. Bu çağın sonlarına doğru mağara duvarlarına hayvan resimleri ve av figürleri çizmişlerdir. Eski Taş Çağı’na ait ilk izlere İspanya’da
Altamira, Fransa’da Lasque (Laskö) mağaralarında rastlanmıştır. Türkiye’de bu döneme ait kalıntıların bulunduğu
yerlere Antalya’da Karain, Beldibi, Belbaşı; İstanbul’da
Yarımburgaz mağaraları örnek gösterilebilir. Yarımburgaz ve
Karain mağaraları Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim
yerlerindendir. Ateş bu devrin ortalarına doğru bulunmuştur.
Ateşin bulunmasıyla besinler pişirilerek yenilmeye başlanmıştır.

Paleolitik Dönem
Eski Taş Çağı

Mezolitik Dönem
Orta Taş Çağı

Neolitik Dönem
Yeni Taş Çağı

Kalkolitik Dönem
Taş Bakır Çağı

Tunç
Çağı

Demir
Çağı

MÖ 600000-MÖ 10000
Avcı-toplayıcı dönem

MÖ 10000-MÖ 8000
Avcı-toplayıcı dönem

MÖ 8000-MÖ 5500
Yerleşik hayata geçiş

MÖ 5500-MÖ 2500
Gelişmiş köy toplulukları

MÖ 2500-MÖ 1200
Kent toplulukları

MÖ 1200-MÖ 600
Siyasi yapılanma dönemi
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Haber
Aşağıdaki haber metnini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.85: Hadza kabilesi

Zamanın Unuttuğu Kabile
Afrika’daki Hadza kabilesi, Tanzanya’nın vahşi köşelerinde hâla varlığını sürdüren son avcı toplayıcı topluluk.
Kabilenin üyeleri ok ve yaylarla babun, kuş, antilop ve bufalo avlayarak yaşıyor.
Kabilenin 1000 üyesi, Eyasi Gölü’nün çevresindeki mağaralarda, 10 bin yıl önce hangi koşullarda yaşıyorsa o
koşullarda yaşamayı sürdürüyor. Bu bölgenin hemen güneyinde bilinen en eski insan fosilleri bulunmuştu. Hadzaların
konuştuğu ritmik dilin “dünyanın yaşayan en eski dili” olduğu sanılıyor.
Hadzaların kullandığı bütün av aletleri, göl kenarındaki maddeler kullanılarak bizzat kendileri tarafından yapılıyor.
“Zamanın unuttuğu bir kabile” olarak yaşayan Hadzalar çevrelerindeki kimseyle çatışmaya girmiyor. Açlık veya
bulaşıcı hastalıklara dair hatıraları yok. Nüfusları, avcılık ve toplayıcılıkla geçinebilecek toplam insan sayısını asla
geçmiyor.
(www.radikal.com.tr)

1. Afrika’da yaşayan bu kabilede insanlar nasıl bir yaşam sürdürmektedir? Belirtiniz.
2. Fotoğraflardan hareketle yaşadıkları ekolojik çevre de dikkate alınırsa kabile üyeleri geçimlerini nasıl
sağlamaktadır? Fikirlerinizi paylaşınız.
3. Kabile üyeleri dışarıdan gelebilecek tehlikelere nasıl tepkiler vermektedir? Toplumsal ilişkileri nasıldır?
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.86: Köy öncesi toplulukların yaşam biçimleri

1. Köy öncesi toplulukların beslenme, sanat, yerleşme, savunma ihtiyacını karşılama şekilleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Sizce bu dönem insanlarının yaşam biçimleri nasıldır? Fikirlerinizi paylaşınız.
3. Köy öncesi toplulukların birlikte yaşam sürdürmelerinin nedenleri neler olabilir? Belirtiniz.

Yorumlayınız
Aşağıdaki açıklamayı ve haritayı inceleyerek soruyu cevaplayınız.
Tarih öncesi dönemde Antalya çevresinde en yoğun ve sürekli iskân Karain Mağarası ve çevresinde görülüyor.
Bunun başlıca nedeni mağaraların konumlarının, içyapılarının ve özellikle de çevre koşullarının çok elverişli olması.
Günümüzden daha zengin su kaynakları, yenilebilir yabani sebze, meyve, tahıl, kök gibi bitki örtüsü, çeşitli av hayvanlarını içeren zengin bir fauna, Karain ve çevresini insan için vazgeçilmez kılmış. Mağara ve çevresinde su aygırı,
gergedan ve fil fosillerine rastlanması, bölgede, tarih öncesinde, günümüze kıyasla daha zengin türlerin yaşadığını
ortaya koyuyor.
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Harita 2.1: Anadolu’da ilk yerleşim haritası

Tarih öncesi çağlarda Anadolu’da yaşayan insan topluluklarının niçin bu bölgeleri yerleşim yeri olarak seçmişlerdir?
Belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki haber metnini inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.87: Aborjinler

AVUSTURALYA’NIN GİZLİ SAHİPLERİ:
ABORJİNLER
Batı Avrupalıların Aborjin adını verdiği “Australoid”ler, Avusturalya ana karası ve Tazmanya’da yaşamaktadır.
Araştırmacılara göre beyazlar Avusturalya’ya gelmeden
önce burada yaşayan, 500-600 civarında kabileye mensup
300.000-1.000.000 arası kişiyi ifade etmektedir. Aborjinlerin fiziksel özelliklerini incelediğimizde göçler sebebiyle çeşitli özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Ama
genel olarak bakıldığında boyları 1.44-1.90 arasında
değişen, derileri çikolata rengi, koyu kahverengi gözlü,
güçlü kemiklere sahip bir halk olarak tanımlanabilir.
Aborjinler, Güneydoğu Asya’nın kıyı bölgeleri ya da
adalarından gelmektedir. Avusturalya’nın bu ilk yerlilerinin kıtaya gelişi tarihî araştırmalara göre 17.000 yıl
öncesine dayanmaktadır. Kıtaya ilk gelenler, sığ kıyılarda
balık tutup, bataklıklarda avlanarak yaşamlarını sürdürmüştür. Aborjinler zaman içerisinde avlanma, meyve ve
sebze toplama konusunda becerilerini geliştirmiş ve barınma konusunda bir sıkıntı yaşamamışlardır.
Avustralya kıtasına yerleşen Aborjinlerin, toplumsal
ve sosyal gelişimleri bulundukları coğrafyaya bağlı olarak
şekillenmiştir. Toplumsal yapılanmayı incelediğimizde
ortak bir dil konuşan, klan şeklinde bir örgütlenme
karşımıza çıkmaktadır. Göçebe, avcı-toplayıcı bir özelliğe
sahip bu halkın yaşadıkları coğrafyanın bu yaşam tarzına
yatkınlığı onların kıta üzerindeki yayılımını büyük ölçüde
etkilemiştir. Beyazların gelişine değin kendi içlerinde ilkel
fakat doğayla uyumlu biçimde yaşamışlardır.

Kabilelerin yapılarını incelediğimizde her bir kabilenin farklı geleneklere, farklı ad ve dile sahip olduğunu
görülmektedir. Bu noktadan bakıldığında kıtada yaklaşık
250 kadar değişik dil konuşulduğunu söylemek mümkündür. Merkezî bir yönetim ve ekonominin bulunmadığı bir
topluluk yapısına sahip olan Aborjinlerin daha kolay
avlanmak ve yaşamlarını sürdürebilmek amaçlı çok sayıda
kabileye ayrıldıkları bilinmektedir. Yıl içerisinde nadiren
inanç ya da ortak yiyecek toplama amaçlı bir araya gelen
Aborjinler arasında bir bütünlük söz konusu olmamıştır.
Aborjin kabileleri de kendi içlerinde ayrışmalara sahiptir.
Tüm bu yapılanmaya bağlı olarak konuşulan diller için
“Aborjin dili” yerine “Aborjin dil grubu” tanımlaması
kullanmak daha doğrudur.
Aborjinlere göre her kabilenin Ngura (Dünyayı
yaratan ruhsal ata) tarafından kendilerine verilen bir
ülkeleri vardır. Aborjinler kendilerine verilen bu özel
toprağa büyük bağlılık göstermiştir. Coğrafi sınırları
akarsu ve dağlarla belirlenen bu topraklarda 20-50 kişilik
aile grupları yaşamıştır. Farklı bir kabilenin topraklarına
geçmek için kutsal yerlere gitmemek şartı ile izin alınmaktadır. Toprak, Aborjinler için çok önemlidir. Çünkü sahip
oldukları topraklar atalarının ruhlarını barındırmaktadır.
Dağlar, tepeler, vadiler kimseye ait değildir, sadece klana
aittir. Toprağa özel şarkılar söylenmekte, dans edilmekte,
öyküler anlatılmaktadır.
(Sinem DOĞAN, www.acikbilim.com)

1. Aborjinlerin ekonomik yapıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Aborjinlerin toplumsal yapısıyla ilgili neler söylenebilir?

Etkinlik
Yaşadığınız yerde ilk topluluklara ait yerleşim yerleri varsa bu yerler hakkında bilgi toplayarak sınıfta paylaşınız.
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İlk Yerleşim Birimi Olarak Köy
HAZIRLIK SORULARI
Daha önce herhangi bir köyü ziyaret ettiniz mi? Ziyaret ettiyseniz gördüklerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Köy

TOPRAĞA YERLEŞMENİN NEDENLERİ
Ekonomik neden: Toprağa dayalı üretimin öğrenilmesi, bitki ve hayvanların çoğaltılmasının denetim altına alınması
toprağa yerleşmenin temel nedenidir. Bitkileri üreterek çiftçiliği, hayvanları evcilleştirerek çobanlığı öğrenen insan, göçebe
yaşamın zorluklarından ve belirsizliklerinden kurtulmuştur.
Dinsel neden: Totemin resim ve heykellerinin yapıldığı mağaralar ayin ve ibadet yerlerine dönüşmüş, bunun sonucunda
da o yerler kutsallaşmıştır. Böylece kutsal yerler insanlığın çekim merkezleri olmuştur.
Demografik (nüfus) neden: Üye sayıları çoğalan klan ve boyların hem göç etmeleri zorlaşmış hem de
doğada hazır olan yiyecekler yetmemeye başlamıştır. Bunun sonucunda insanlar yerleşik yaşama geçmenin
çarelerini aramaya başlamışlardır.

Biliyor muydunuz?
Anadolu’da ilk yerleşim örneğini Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü'nün yansıtmakta
olduğunu, Çayönü yerleşiminin yaklaşık 9000 yıl önce insanlığın kentli yaşam düzeyini yansıtan
en eski örneklerden olduğunu, Çayönü evlerinin, barınma ve korunma amacıyla yapılan bir barınak
olduğunu biliyor muydunuz?
(www.web.firat.edu.tr)

TOPRAĞA YERLEŞMENİN SONUÇLARI
Toprağa yerleşme sonucu uygarlık hızlı gelişme olanağı bulmuştur.
Tarımsal üretimin öğrenilmesi sonucu doğal iş bölümü yerini mesleki iş bölümüne bırakmıştır.
Totem inancı yıkılmıştır.
Yöneten yönetilen ayrımı doğmuştur.
Totem inancının yıkılması sonucu totem akrabalığı yerini kandaşlığa dayalı akrabalık ilişkilerine bırakmıştır.
Bitkilerin ve hayvanların üretilmesinde emek veren insan bunları sahiplenmeye başlamış ve mülkiyet duygusu doğmuştur.
Toprağa yerleşme sonucu iş gücü ihtiyacından dolayı kölelik sistemi doğmuş ve toplumsal sınıflar ortaya çıkmıştır.
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Yorumlayınız

Aşağıdaki görselleri ve haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.88: Allianoi kazı alanı (Bergama)

Görsel 2.89: Alacahöyük (Çorum)

Görsel 2.90: Arkeolojik buluntular (Antalya Müzesi)

Görsel 2.91: Arkeolojik buluntular (Hacılar, Burdur)
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Harita 2.2: Eski Çağ'da Anadolu'da bulunan yerleşim yerlerini gösteren harita

1. Arkeolojik kalıntılardan hareketle insanların nasıl bir yaşantı sürmüş olabileceğini tartışınız.
2. Köy dönemi yaşam biçimiyle ilk toplulukların yaşam biçiminin benzer özelliklerini tespit etmeye çalışınız.
3. 125. sayfadaki harita ile yukarıdaki haritayı karşılaştırarak Anadolu’daki yerleşim yerlerinin artmasını
sağlayan etkenlerin neler olduğunu belirtiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

ÇATALHÖYÜK
Erken Neolitik Çağ'da kurulan bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük, 1000’den fazla konut ve 5-6 bin kişiyi bulduğu
söylenen nüfusuyla Yakın Doğu’nun bilinen en büyük köy ya da kasabalarından biridir. Çatalhöyük, eski göl alanında
bulunan ve hayvancılığa çok uygun otlaklar ile sulak ve verimli alüvyon tarım arazisinin birleştiği bir kesimdedir. Yörenin
güneyinde ve batısında ormanlık bölgelerin başlaması, bu ormanların, konut yapımı için gerekli ahşap malzemeyi sağlaması Çatalhöyük’ün yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Bunun yanında Çatalhöyük, gelişmiş, uzmanlaşmış ekonomik faaliyetlerin ve bölgeler arası ticaretin yoğunlaştığı bir merkez olmuştur.
Yapılan kazılar sonucu Çatalhöyük’te ortaya çıkarılan en önemli bulgulardan biri MÖ 6000 yılına ait olduğu sanılan
dokuma parçasıdır. Hayvancılığın yan ürünlerinden olan yünün dokuma amacıyla kullanılması da Çatalhöyük’teki ekonomik yapının gelişmişlik düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Dokuma kadar önemli başka bir uğraş da Çatalhöyük’te
sınırlı amaçlarla da olsa bakır ve kurşunun kullanılmış olmasıdır.
(Burhan Erdem, İktisat Tarihi, s.5)

1. Çatalhöyük’ün bulunduğu coğrafyanın yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?
Belirtiniz.
2. Üretim faaliyetleri ve ekonomi açısından değerlendirildiğinde Çatalhöyük hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

YERLEŞMEDE TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
İlk insanın avcılık ve toplayıcılığa dayalı yaşamdan,
tarım ve hayvancılığa dayalı yaşama geçişi, insanlığın
gördüğü yaşadığı en büyük kültürel devrimlerden biri
olarak kabul edilmektedir.

İlk tarımın tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor
ama ilk insan toplulukları, tohumunu kendisi ekerek
ürünün büyümesini gözlemliyor hatta bunu yiyecek olarak
kullanabiliyor ve bu yolla ilkel tarım yapabiliyordu. Ama
ektiği ürünün diğer hayvanlara yem olmaması için ürünü
koruyabilmesi gerekiyordu. Bu ise göçebe bir topluluk
için çok zordu. Çünkü topluluklar, belli bir alanda konaklıyor, avcı grupları (erkekler) bir günde gidip gelinebilecek
mesafedeki bir yarıçap içinde avlanıyor, toplayıcı gruplar
(kadınlar, çocuklar ve yaşlılar) daha dar bir yarıçap içinde
doğadan nişasta ve karbonhidrat içerikli ürünleri toplayarak beslenebiliyorlardı. O bölgedeki kaynaklar tükenince
yeni bir bölge aranıyordu. Yeterli besin sağlanamadığından nüfus artışı yavaştı. Bu doğal şartlar göçebe toplumları yerleşik hayata geçmeye zorladı. Mezopotamya ve Nil
havzası gibi sulak alanlar yerleşik hayata geçilen ilk
alanlar oldu. Nehir kenarlarına, avlanabilecek hayvanların
gelmesi, sulama problemi olmadığı için etrafta daha fazla
ağaç ve bitkinin yetişmesi sayesinde toplanabilecek daha
fazla ürüne ulaşıldı. Yerleşik hayatla birlikte daha güvenli
yaşayan ve yeterli beslenen toplumlarda nüfus artışı da
hızlandı (Görsel 2.92).
Yerleşik hayata geçmek, insanlığa gıda ve çeşitli
malları biriktirme olanağını sağlamıştır. Tarımsal değeri
olan değişik eşyalar ise mal alışverişine, başka ifadeyle
ticarete, ticaret de yazının icadına katkı sağlamıştır.

Tarımın doğası, buna bağlı yaşayan toplumların, tarlalarının yanı başlarında sürekli olarak oturma ve yerleşme
gereksinimlerini ortaya çıkarmıştır. Bu da kulübe yapımını
gündeme getirmiştir. Kulübeler genellikle ot ve odun gibi
malzemeler kullanılarak yapılır ve ileri aşamalarda balçıkla
sıvanırdı.

Görsel 2.92: Nil Havzası yerleşik hayata ilk geçilen bölgelerdendir.

Yerleşik hayatın en önemli unsuru olan tarım faaliyetlerinin sürdürülmesi, atmosferin iyi gözlemlenmesine
bağlıdır. Bu bağlamda bitki ekim dikim zamanının iyi
bilinmesi için mutlaka yıldız hareketlerinin iyi incelenmesi
gerekir. Sümerler ve Mısırlılar astronomi biliminde ileriydiler. İlk ay takvimini Sümerlerin, ilk güneş takvimini de
Mısırlıların kullanmış olması bunun göstergesidir.
(İbrahim Ortaş, www.universite-toplum.org)

1. Metne göre insanlığın en büyük kültürel gelişimi nedir? Fikirlerinizi paylaşınız.
2. Toprağa yerleşmenin nedenleri nelerdir? Belirtiniz.
3. Tarıma geçişin toplum yaşamına etkileri nelerdir? Tartışınız.
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Köyün Toplumsal Yapısı ve Sorunları
HAZIRLIK SORULARI
Köyde yaşamanın zorlukları olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi sınıfta paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Köy, İşsizlik, Göç

KÖY TOPLUMSAL GRUBU
İnsanlığın toprağa yerleşmesiyle birlikte günümüzdeki
köyler oluşmaya başlamıştır. Köy en küçük yerleşim birimidir. Basit evler yapılarak toprağa yerleşilmesi köylerin kurulmasında etkili olmuştur.
Köy toplumsal grubu tarımsal üretimle ekonomik
faaliyette bulunur. Köyde üretim teknikleri ve pazarlama
yetersizdir. Kente göre ekonomik, toplumsal ve kültürel
imkânlardan daha az yararlanılır. İlkel topluluklarda görülen
yaşa ve cinsiyete dayalı doğal iş bölümünün yerini köyde
mesleki iş bölümü almıştır. Fakat asıl geçim kaynağı tarım ve
hayvancılık olduğu için mesleki çeşitlilik yaygın değildir. Bu
sebeple statü ve roller çok fazla değişiklik göstermez.
Köy, geleneksel ilişkilerin hâkim olduğu yerleşim birimidir. Köylerde akrabalığa ve kan bağına dayanan birincil
ilişkiler görülür. Geleneksel norm ve değerler egemendir.
Köy nüfusu sınırlıdır. İlişkiler dar bir alanda gerçekleşir.
Toplumsal kontrol ve denetim güçlüdür. En önemli toplumsal örgüt ailedir. Daha çok geniş aile yapısı görülmektedir.
Akrabalık ve komşuluk ilişkileri çok gelişmiştir. Köyde
toplumsal dayanışma güçlüdür. Sevinçler ve üzüntüler paylaşılır.
Töre, gelenek ve göreneklerin hâkim olması, köyde
toplumsal değişimi yavaşlatır. Eğitimin seviyesinin düşük ve
yetersiz olması değişimi yavaşlatan diğer bir unsurdur.
Teknolojinin gelişmesi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin
değişmesi köy sosyal yapısını da değişime uğratmıştır.
Tarımda makineleşmenin artması üretim biçiminin değişmesini sağlamıştır. Artık üretim geçim sağlamak için değil,
pazara yönelik olmuştur. Köyden kente göçün hızlanmasıyla
geniş aile küçülerek yerini çekirdek aileye bırakmıştır.
İletişim araçlarının gelişmesi, dünyada hem bilgi akışını hem
de toplumsal değerlerin değişimini hızlandırmıştır. Bugün
birçok köyde okul vardır. Okullaşmanın artması, eğitimin
kalitesinin yükselmesi daha bilinçli insanların yetişmesini
sağlamıştır. Yol, su, elektrik birçok köye ulaştırılmıştır.
Köyler bu imkânlarla dış dünyaya açık hâle gelmiştir.

Köy Toplumsal Grubunun Başlıca Sorunları
Toprak sorunu: Türkiye’de tarım arazilerinin verimli ve
bilinçli kullanılamaması üretimi azaltmaktadır. Çukurova’da,
Ege ve Marmara’da verimli tarım arazilerinin bir bölümünün
kent yerleşiminin içerisinde kalması tarımda üretimi etkilemektedir. Türkiye’de ekonomik büyüme ile orantılı bir nüfus
artış hızı yoktur. Kırsal alandaki nüfus artışının fazla olması
ve toprağın miras yoluyla bölünmesi üretimi olumsuz yönde
etkilemektedir.
Gizli işsizlik sorunu: Tarımda makineleşmenin artmasıyla toprakta çalışan insan gücü ihtiyacının azalması, köyde
yaşayan nüfusu üretime katılamaz duruma getirmiştir. Bu
durum gizli işsizliği doğurmuştur. Mevcut toprağın yeterli
olmaması işsizler için gelir darlığı, toplumsal güvenceden
yoksunluk, verim düşüklüğü gibi sorunları da beraberinde
getirmektedir.
Göç sorunu: Köylerde yüksek doğum oranı ve azalmakta
olan ölüm oranıyla nüfus hızla artmış, toprak miras yoluyla
bölünmeye uğramıştır. Tarımda ekilebilir arazinin azalması
verimin düşük olmasına sebep olmuştur. Kentlerde sanayi
üretiminin hız kazanmasıyla köydeki işsiz nüfus kenti daha
cazip görmeye başlamıştır. Doğal afetler, artan güvenlik sorunları, kan davaları, köy ile kentin gelir farklılıkları, gelecek
kuşağa daha iyi bir eğitim ve sağlık imkânı sağlama gibi
nedenlerle köyden kente göç yaşanmaktadır. Kara yollarının
gelişmesiyle ulaşımın kolaylaşması göçü hızlandıran faktörler
arasındadır. Bu göçler sonucu köylerde nüfus oldukça azalmıştır. Genç nüfusun azalması köylerdeki iş gücünü azaltmıştır.
Tarım arazileri iş gücü yetmezliği sonucu ekilemez duruma
gelmiştir. Nüfusun azalmasıyla köylerde bulunan okul, cami
gibi kuruluşlar atıl duruma gelmiştir (Görsel 2.93).

Sanayi Devrimi’yle birlikte tüm dünyada ekonomik ve
sosyal yapıda değişiklikler olmuştur. Kentlerde üretim hızla
artmış, kentteki iş gücü ihtiyacı köyden kente göçü başlatmıştır. O günden bu yana köy toplumsal grubu, sosyolojinin
araştırma konusu olmuş ve köy, kent ve göç sosyolojisi
alanlarında çalışmalar artış göstermiştir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.94: Köy yaşamından örnekler

Köylerdeki üretim, eğlence ve toplumsal ilişkilerin özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

Biliyor muydunuz?
Türkiye’de 2010 verilerine göre 34 bin 247 olan köy sayısının 2014 Türkiye yerel seçimleri ile yürürlüğe giren
Büyükşehir Yasası ile birlikte 18 bin 217'ye düştüğünü biliyor muydunuz?

(www.icisleri.gov.tr)

131

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE
Haber
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

BİR KÖY MONOGRAFİSİ
Köyde yaşayanlar geçimini sağlamak için tahıl, sebze ve meyve yetiştirmektedirler. Köyde tahıl olarak en çok
buğday, arpa ve mısır yetiştirilmektedir. Köylüler elde ettikleri buğdayı un ve bulgur hâline getirmektedirler. Köydeki
aileler yiyecekleri ekmeği kendileri yapmaktadırlar. Köyün en önemli geçim kaynakları olan zeytin ve bal üretiminin
yıllara göre değişiklik göstermesi ve geniş arazilere sahip olmamaları köylünün gelir düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. Köydeki iş olanakları da oldukça kısıtlıdır.
Köylünün gelir düzeyinin iyi olmaması ve işsizlik yoksulluğu getirmiştir. Köyde yaşayanların büyük bir çoğunluğu
yoksuldur. Yoksulluk köyden şehre göçü doğurmuştur. Köyden şehre yaşanan göç ise köyün nüfus yapısını oldukça
değiştirmiştir. Çünkü göç edenler çoğunlukla gençlerdir. Bu nedenle köyde yaşayan nüfus oldukça yaşlı bir nüfustur.
Köydeki aile yapısı ise çekirdek aile dediğimiz küçük aile tipi özelliği göstermektedir. Aile yapısı, geleneksel aile
yapısından oldukça uzaklaşmıştır. Bu durum kendini özellikle evlenme şekillerinde göstermektedir. Evlenecek olan
gençler evlenme kararını kendileri almakta, eşlerini kendileri seçmekte ve evlendikten sonra kendilerine ayrı ev açmaktadırlar.
Köyde eğitime önem verilmektedir. Fakat ekonomik yetersizlikler, köyle şehir arasındaki uzaklık ve köyün ulaşım
olanaklarının kısıtlılığı köydeki eğitim durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Köyde okuma yazma oranı ise oldukça yüksektir. Zeytinköy köyü tüm bu özellikleri ile toplumsal değişimden az etkilenen bir yerleşim birimi özelliği
göstermektedir (Görsel 2.95).
(Belgin Özer, Zeytin Köyü Monografisi, Yüksek Lisans Tezi, s.5)

Görsel 2.95: Köy toplumsal grubunda insanlar ekmeklerini kendileri yapar.

Görsel 2.96: Köy toplumsal grubunun sorunlarından biri de ulaşımdır.

KÖY TOPLUMUNDA DEĞİŞME
Günümüzde köylerin pazar ve para ekonomisine dâhil olmaları; tarım ilaçları, tarımsal makine, gübre gibi araç ve
gerecin kullanımını da artırmaktadır. Köylerde tarım dışı faaliyetlere rastlanabilmekte, iş bölümü gelişmekte, yeni ve
değişik tüketim malları (örneğin kâğıt mendil) ile araçlar eskilerin yerine ikame edilmektedir. Tezekle ve odunla yemek
pişirmek yerine mutfak tüpü, mutfak malzemelerinde bakır yerine alüminyum, plastik veya çelik tercihi gibi değişmeler
örneklerle çoğaltılabilir. Köylere elektriğin girişi ve yeniliklerin kabulü arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Elektrik aydınlatmanın yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, radyo ve televizyon gibi dayanıklı tüketim mallarını da maddi kültüre
ve normal hayata sokmaktadır. Köyde daha önce görülmeyen kasap, bakkal, spor kulübü, aşevi, terzi, fırın gibi kuruluşlar ulaştırma ve haberleşmenin uyarıcı ve yönlendirici etkisiyle toplumsal değişme süresi içinde ortaya çıkabilmektedir.
Köyün şehir, ülke ve hatta dünya ile teması artmıştır. Maddi araçlarda görülen yenilik ve değişmeye rağmen manevi
değerlerdeki değişme daha ağır yürümektedir (Görsel 2.96).
(Mustafa Erkal, Sosyoloji, s.317-318)

1.
2.
3.
4.

Metinlerden faydalanarak köylerde yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunların neler olabileceğini belirtiniz.
Zaman içinde köyün ekonomik yapısında ne gibi değişiklikler olmuştur? Belirtiniz.
Köylerde maddi değişmenin yanında manevi alanda ne tür değişiklikler olmuştur? Örnek veriniz.
Sizce metinlerde sözü edilen sorunlar günümüzdeki köylerin sorunlarını yansıtıyor mu? Neden?
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Kent Yaşantısına Geçiş
HAZIRLIK SORULARI
1. İnsanlar kentlere neden yerleşme ihtiyacı duymuşlardır? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
2. Günümüzde kentte yaşamanın nedenleri neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Kent

KENTLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Kent yaşantısına geçiş MÖ 3500’lü yıllara dayanır. İlk
kentler Mezopotamya’da (Dicle ve Fırat arasında) kurulmuştur. Öte yandan Mısır’da Nil, Hindistan’da İndus ve Çin’de
Sarı Nehir civarında ilk kent özellikleri gösteren yerleşim
yerleri kurulmuştur. Bu dönemde kurulan kentler, çoğunlukla
nehir ya da göl kenarlarında oluşturulmuştur.

•
•
•

Tarımsal üretimle birlikte üretim araçları da gelişmeye
başlamış, bu yüzden gereksinim fazlası ürünler ortaya çıkmıştır. Elde edilen ürünün fazlasının biriktirilmesi, takas edilmesi,
üretim araçlarının yapımı (kara saban, tekerlekli kağnı, çanak
çömlek yapımı, sulama kanalları, yelkenli gemi vb.), onarımı
yeni iş alanlarının doğmasını sağlamıştır. Böylece tüm bu
olanaklara sahip olan kentler ortaya çıkmıştır.

Kentler, çeşitli etnik grupları, kültür ve meslek grupları,
toplumsal sınıf ve tabakaları içine alan heterojen bir
yapıdadır.
Belirleyici olan ekonomik etkinlikler sanayi, ticaret ve
hizmet sektörüdür.
Sağlık hizmetleri, altyapı, haberleşme; kültürel, siyasalalan
ve eğitim alanındaki yenileşme ve ilerlemeler kentlerin
cazibesini artırmaktadır.

Günümüzdeki anlamıyla ilk kentlerin ortaya çıkışı Sanayi
Devrimi ile olmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte kentlerin
ekonomik yapısı tamamıyla değişmiş, makineye dayalı
üretimin yapılması geleneksel köy yapılarını etkilemiştir.
Fabrikaların yakınında kurulan ve kente göç eden insanların
oluşturduğu sanayi kentleri doğmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki kent: “Artan bir nüfus yoğunluğuna sahip, toplumsal
hayatın mesleklere ve iş bölümüne göre organize edildiği,
üretimin yoğun olarak sanayiye dayandığı, ikincil ve yoğun
insan ilişkilerinin yaygınlaştığı yerleşim birimi”dir (Görsel 2.97).
Köyler tarım dışı etkinliklerin, özellikle sanayi ve hizmet
sektörünün yoğun olduğu yerleşim birimleridir.
•
•
•
•

•
•
•
•

Kent Yaşantısına Geçişin Nedenleri
Ortak düşmana karşı birlikte korunma gereksinimi,
Köylerde üretim fazlalığının değişimi için pazar görevi
yapacak büyükçe bir yerleşim alanını gerekli kılması,
Ürünlerin taşınmasında teknoloji ve deniz ulaşım araçlarının gelişmesi,
Bazı bölgelerin veya yerlerin bazı dinler veya inançlar tarafından kutsal sayılmasıdır.
Kent Toplumunun Özellikleri
Kentlerde çeşitli ekonomik, siyasal ve sosyal işlevleri gerçekleştiren ikincil ilişkiler vardır.
Kentte özel ve resmî birçok kuruluş bulunur.
Kentte işler yazılı kurallar çerçevesinde, planlı bir şekilde
gerçekleşir.
Kent yaşamındaki ilişkilerde kişisel çıkarlar ön plandadır.

133

Görsel 2.97: Sanayi kuruluşları kentlerin yapısını değiştirmiştir.
(İskenderun Demir Çelik Fabrikası)
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.98: Bir pazar yeri görüntüsü

Görsel 2.99: Edirne Kalesi

Kubbet-üs Sahra
Ağlama Duvarı

Mescid-i Aksa

Görsel 2.100: Ticaret gemisi (15. yüzyıl)

Görsel 2.101: Kudüs’teki kutsal mekânlar.

1. Fotoğraflardan hareketle kentlerin ortaya çıkmasında hangi etkenlerin rol oynadığını tahtaya maddeler
hâlinde yazınız.
2. İlk kentlerin oluşmasında pazar yerlerinin önemi nedir? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
3. Düşmana karşı birlikte korunma gereksinimi kentlerin doğmasında önemli bir etken midir? Niçin?
4. İlk kentlerin, ticaret yollarının kesiştiği yerlerde oluşmasının nedenleri neler olabilir?
5. Kent yaşantısına geçişte dinin nasıl bir etkisi olmuştur? Anlatınız.

Biliyor muydunuz?
İlk kentlerin Orta Doğu ve yakın çevresinde ortaya çıktığını, bu bölgelerin, aynı zamanda ilk siyasi birliklerin
de ortaya çıktığı yerler olduğunu, avcı-toplayıcılık sonrası yer değiştirmeler dışında insanlık tarihinin ilk esaslı nüfus
hareketlerinin de bu coğrafyada olduğunu, Mezopotamya’da kente dönüşen ilk köyün bugünkü adının Abuşahreyn
olan Eridu (MÖ 3500) olduğunu, Çin Seddi’nden sonra en uzun sur olması ile ünlenen Diyarbakır surlarının 5,5 km
uzunluğunda ve 7-8 m yüksekliğinde, 16 kalesi, 5 çıkış kapısı ve siyah bazalt yapısıyla kentin en ilgi çekici yeri
olduğunu biliyor muydunuz?
(www.personel.omu.edu.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.102: Ankara Kalesi

GELENEKSEL TOPLUMLARDA ŞEHİRLER
Eski şehirlerin çoğu birtakım ortak özelliklere sahipti. Genellikle savunma amaçlı olan bu şehirler, şehirli topluluklarla köylüler arasındaki ayrımı belirginleştirmeye yarayan yüksek duvarlarla çevriliydi. Şehrin ortasında genellikle bir
tapınak, saray, hükûmet binaları, dükkânlar ve bir halk meydanı bulunmaktaydı. Bazen bu törensel, ticari ve siyasi
binalar, içinde ancak küçük bir azınlığı barındırabilecek ikinci bir duvarla şehrin geri kalanından ayrılırdı. Bu şehir
merkezlerinde genellikle bir pazar yeri de bulunmaktaydı ama bu pazar yerleri günümüzün modern şehirlerinin çekirdeğini teşkil eden ticaret bölgelerine hiç benzemiyordu. Zira eski şehirlerde ana binalar neredeyse her zaman dinsel ya da
siyasi nitelikte olmaktaydı (Görsel 2.102.)
(Anthony Giddens, Sosyoloji, s.955)

KALEKENT
Geçmişten günümüze birçok kent, Ankara gibi ticaret sayesinde zenginleşerek büyüdü. Ancak kurak iklim bölgelerindeki insanlar kendi yerleşim yerlerinde geçinemeyince zengin kentlere saldırmaya başladılar. Bu nedenle birçok kent,
düşman saldırılarından korunmak için etrafını surlarla çevirmek zorunda kaldı. Böylece kentlerin bir kısmı kalekent
özelliği kazandı.
(www.ankara.bel.tr)

1. Okuma metninden kent yaşantısına geçişle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?
2. İlk kentlerin ortaya çıkması ve kalekent özelliği kazanması ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BATI ANADOLU KIYI BÖLGELERİNDEKİ İON
KENTLERİ
Ege göçleri sonucu Batı Anadolu kıyı bölgelerine Aiol,
İon ve Dor kavimlerinin yerleştiği görülür.

Bergama-İzmir arasında Aioller, İzmir-Miletos arasında İonlar, güneyde bugünkü Bodrum ve Knidos’ta ise
Dorlar birtakım kentler kurarlar. Doğudan ve kuzeyden
gelen ticaret yollarının kontrolünü sağlamak amacıyla
kurulan bu kentler sayesinde Ege bir bütün olarak
gelişmeye başlar (Görsel 2.103).
(www.tusiad.org)

Görsel 2.103: Bergama Antik Kenti

1. Batı Anadolu'daki yerleşim yerlerine insanların kent kurmasındaki başlıca faktörler neler olabilir?
2. İnsanların ilk olarak kentleri kurma nedeni ile günümüzde kent yaşantısına geçişin nedenleri arasında
ne gibi farklılıklar olabilir? Niçin?
3. Yaşadığınız kentin, yerleşim yeri olarak seçilme nedenleri neler olabilir?
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Kentli miyiz Köylü müyüz ?
HAZIRLIK SORULARI
1. Köyden kente göçün nedenleri nelerdir? Düşününüz.
2. Köyde ve kentte yaşamanın olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Köy ve Kent Yaşamı

KÖY VE KENT TOPLUMSAL GRUPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Kent toplumsal grupları, sosyal ve işlevsel özellikleri
bakımından kırsal alandaki toplumsal gruplara göre önemli
derecede farklılaşmıştır.
Kentte yaşayan hemen herkes kent yaşamının durağan
olmadığını, kentlerde toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişmelerin sürekli yaşandığını bilir. Kentte toplumsal
gelişmeyi sağlayan çeşitli etkenler vardır.

Örneğin sanatsal ve kültürel etkinliklerden kentte yaşayanlar daha fazla yararlanırlar. İş olanakları kentlerde daha
fazladır. İnsanların gereksinim duydukları çeşitli giyecek ve
yiyecekler kentlerde daha fazla bulunmaktadır. Öte yandan
karmaşık bir yapıda yaşamanın getirdiği birçok problemden
dolayı kent yaşamında toplumsal sapmalar da yoğun olarak
görülür. Örneğin trafik sorunu, çevre kirliliği ve nüfus yoğunluğunun fazla olması bunlardan birkaçıdır (Görsel 2.104).
•
•
•
•
•

•
•

Görsel 2.104: Kentlerde trafik yoğunluğu büyük bir sorundur.

Köy ve Kent Yerleşimlerinin Karşılaştırılması
Köyde nüfus yoğunluğu az, kentte çoktur.
Köyde nüfus, doğurganlığın çok olması nedeniyle kentlerde ise köyden kente göç sonucu artar.
Köylerde birincil ilişkiler, kentlerde ikincil ilişkiler yaygındır. Köyler kültürel anlamda tutucu, kentler yenilikçidir.
Köylerde egemen geçim kaynağı tarım ve hayvancılık,
kentlerde ticaret ve sanayidir.
Kentlerde toplumsal hareketlilik fazladır. Göç nedeniyle
kentlere sürekli yeni insanlar gelmekte, insanlar meslek
değiştirmekte, tabakalar arasında geçişler hızlı olmaktadır.
Bunda eğitimle kazanılan statülerin fazla olmasının da
etkisi büyüktür.
Köylerde cinsiyete dayalı doğal iş bölümü, kentlerde teknik
iş bölümü ve uzmanlaşma gelişmiştir.
Köyler üretimin doğal koşullara bağlı olması nedeniyle
kentlere göre doğal afetlerden daha çok etkilenir.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

KENTLERDE TOPLUMSAL HAREKETLİLİK
Günümüz demokratik toplumlarında toplumsal
hareketlilik giderek artmakta ve bu hareketlilikte de eğitim
ve öğretim önemli rol oynamaktadır. Özellikle kentlerde
bireyler daha iyi yaşam biçimi, daha yüksek statü elde
etmek amacıyla eğitim olanaklarından yararlanma yarışına girmektedirler. Endüstrileşme ile birlikte kent sayısının
ve kentleşmenin artması, üst düzeyde iş bölümü ve
uzmanlaşma alanlarının varlığı, insanlarda doğan yükselme isteklerinin karşısına yasal engellerin çıkarılmayışı
toplumsal hareketlilik için etkili olmaktadır. Köylerden

kente göç, köyün dar olanakları içinde sıkışıp kalmışlıktan
kurtuluş amacı ile yapılır. Bireyler kentlerde statüsü daha
yüksek, çoğu kez bedensel güce dayanmayan işler bulabilirler. Bu nedenle bireylerin kent ortamında yükselme
şansı ve olanakları daha fazladır. Özellikle Sanayi Devrimi’nden bu yana kırsal alanlardan şehirlere göçlerle birlikte başlayan kentleşme süreci ve toplumsal değişmenin
etkili olması kentlerde bireylerin sınıf değiştirmesini
mümkün hâle getirmektedir.
(www.sosyoloji.com.tr)

Kentlerde toplumsal hareketlilik imkânlarının yaygın olmasının sebepleri neler olabilir? Görüşlerinizi
paylaşınız.
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Haber
Aşağıdaki görselleri inceleyip metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.105: Samsun’dan bir görünüm

Görsel 2.106: Kırsaldan bir görünüm

Salıpazarı’nın nüfus artış hızı binde 211,9
Nüfusu bir önceki yıla göre 22 bin 726 kişi artarak 1 milyon 335 bin 716 olan Samsun’un 17 ilçesi arasında en fazla
nüfus artış hızı oranına sahip ilçe Salıpazarı oldu. Salıpazarı’nın 2017 nüfusu 18 bin 546 iken, 2018 yılında 22 bin 923’e
çıktı. Toplamda 4 bin 377 kişilik bir nüfus artışı sağlandı. 2017 yılı sayımında ilçede 9 bin 357 erkek, 9 bin 189 da kadın
bulunuyordu. 2018 yılı sayımlarına göre ilçedeki erkek sayısı 11 bin 778’e kadın sayısı da 11 bin 145’e çıktı. Nüfus artış
oranı hesaplandığında Salıpazarı ilçesinin nüfus artış oranı binde 211,9 olarak çıktı.

Yukarıdaki bilgide Samsun’un köy ve kentlerinde yaşayan kişi sayıları verilmiştir. Kırsala oranla kent
nüfusunun artma sebepleri neler olabilir? Sizin de yaşadığınız ya da doğduğunuz kentin buna benzer
durumu olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.

Haber
Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki köy ve kent nüfus oranlarının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Grafiği
inceleyerek aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

1927
%75,8

1950
%24,2

%75

1990
%41
Köy Nüfusu

%25

2018
%59

%6,24

%93,26

Yıllara göre ülkemizdeki köy-kent nüfus oranları

Kent Nüfusu

(www.tuik.gov.tr)

Grafiğe göre bu oranların dağılımı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Yorumlayınız

Aşağıdaki metni ve sayfa 136’daki açıklamaları okuyarak köy ve kent toplulukları arasındaki farklılıkları
tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

KÖY VE KENT TOPLUMSAL GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Kent, yaşamın hızla aktığı ve insanların yarış hâlinde koşuşturdukları mekanik bir yapıdır. Köyün temel niteliği olan
“doğallık” ilkesi kent için geçerli değildir. Kentte çevre yapaydır yani insan eliyle şekillenmiştir. Köy üretiminin unsurları olan tarım ve hayvancılık kentte görülmez. Kentin üretim alanı ticaret, sanayi ve hizmet faaliyetleriyle belirlenir. İş
bölümü ve örgütlenme düzeni içinde statüler ve roller belirginleşir. Kentte, anlık oluşan ve dağılan grup biçimlerinden
tutun da süreli ve sürekli grup biçimlerine kadar pek çok sosyal grup biçimleriyle karşılaşırız. Kent yaşamı, çıkara dayalı
olan ve büyük ölçüde duygusallığı kaldırmayan ilişkiler ağıyla örülüdür. Kentlerde daha çok Cooley’in belirttiği ikincil
tür ilişkiler görülür. Sosyal ilişkiler ve sosyal grup faaliyetleri yaygın olarak resmî normlarla ve resmî sosyal kontrollerle
belirlenir, yönlendirilir ve denetlenir.
Kent yaşamı öteden beri köy insanına çekici gelmiştir. Çünkü kentte bireysel özgürlük, iş imkânı, iyi eğitim fırsatı
ve eğlenme olanakları vardır. Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen köy insanı kente göç eder.
(Yılmaz Güneş, Sosyoloji Dersleri, s.45)

ÖZELLİKLER

KÖY

Ekonomi

Nüfus yoğunluğu

Toplumsal ilişki biçimi

Toplumsal hareketlilik

İş bölümü

Toplumsal kontrol

Dayanışma

Eğitim düzeyi

Aile tipi
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Kentleşme Olgusunun Nedenleri ve Sonuçları
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir yeri kent yapan özellikler neler olabilir? Düşününüz.
2. İnsanların kentlerde yaşamaları sonucu ortaya çıkan sorunlar neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Göç, Gecekondulaşma, İşsizlik, Çevre Kirliliği

KENTLEŞMENİN NEDENLERİ
Kentleşme terimi birbirinden farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan birine göre kentleşme, kent sayısının ve
kentlerde yaşayan nüfusun artmasıdır. Az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde kentleşmenin anlamı genel olarak
budur. İkinci anlama göre kentleşmeden söz edilebilmesi için
sanayinin gereksinim duyduğu uzmanlaşma, iş bölümü ve
benzer toplumsal yapı değişikliklerinin de gerçekleştirilmiş
olması gerekir. Çünkü kentleşmeyi bir toplumun ekonomik
ve toplumsal yaşayışındaki değişmeler oluşturur.

ve insanlar arası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol
açan nüfusun artması sürecidir. Kentleşme, toplumların
teknolojik, ekonomik ve toplumsal yapısında meydana gelen
değişmeler sonucu ortaya çıkar. Sanayileşmeyle birlikte iş
alanlarının artması ve çeşitlenmesi kentleşmenin en önemli
nedenleri arasında gelmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de sanayileşme, kentleşme üzerinde önemli
etkiler yapmıştır.

Kentleşmede kırsal yapıdaki değişim ve çözülmeler de
Kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye bağlı etkili olmuştur. Kentleşmenin nedenlerinden biri olarak
olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu kabul edilen kent sayısının artması ve kentlerin büyümesinin
doğuran, toplumda artan oranda örgütlenmeye, uzmanlaşmaya ardında köyün itici, kentin çekici unsurları bulunmaktadır.

KENTLEŞMENİN OLUMSUZ SONUÇLARI
Ülkemizde kentleşme süreci hızlı bir
biçimde gerçekleşmiştir. Hızlı nüfus hareketliliği de kentlerin gelişimini olumlu ve olumsuz yönde etkilemiştir. Kentleşme sonucunda
yaşanan olumlu gelişmelerin başında kentlerde okuma yazma oranının yükselmesi ile
meslekî ve teknik eğitimin de büyük oranda
artması gelmektedir. Böylelikle sanayi ve
hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli
iş gücü sağlanmıştır. İş bölümü ve uzmanlaşmanın olması üretimi kolaylaştırıp gelirleri
artırmış ve insanlara çeşitli iş imkânları
sunmuştur. Kentleşme sonucu kamuya açık
eğlenme ve dinlenme alanları, spor kurumları
ve etkinlikleri, sanatsal faaliyetler, ulaşım imkânları yaygınlaşmıştır. Ayrıca kentleşme ile birlikte insan hak ve özgürlüklerinde gözle görülür iyileşmeler ve gelişmeler sağlanmıştır.
Diğer taraftan ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler,
ekonomik gelişmeye paralel olmayan nüfus artışı, önemli
birtakım sorunlara neden olmuştur.
Bu sorunlardan bazıları şunlardır:
İşsizlik: İnsanlar, kırsal bölgelerden iş bulabilmek için
kentlere gelmekte, bu durum da kentlerde iş gücü ihtiyacından daha fazla işçinin bulunmasına işsizliğe yol açmaktadır.
İşsizlik sonucu yaşam standardının düşmesi, eğitim ve sağlık
olanaklarının azalması, ucuz iş gücü fazlalığı, toplumsal
dayanışmanın azalması gibi sorunlar artmıştır.

Gecekondulaşma ve Çarpık Kentleşme: Büyük kentlere olan yoğun nüfus akımı gecekondulaşmaya, gecekondulaşma da çarpık kentleşmeye yol açmaktadır. Kentlere gelen
nüfus, hızlı bir şekilde yeni yerleşim yerlerine, yasal olmayan yollardan, imarsız konut yapımına yönelmiştir. Bu da
altyapısız, plansız yapılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Çevre Kirliliği: Sanayileşmenin kentlere getirdiği bir
sorundur. Zehirli kimyasal maddeler, fabrika atıkları, fabrika
ve konut bacalarından çıkan dumanlar, çöpler, hava ve gürültü kirliliği ve benzerleri kentlerin önemli sorunları arasında
yer almaktadır.
Kültürel Uyumsuzluk: Kente yeni gelen insanlar, yeni
değerler, normlar ve davranış kalıpları ile karşı karşıya
kalırlar. Bu durumda bireylerin kentsel yaşama uyum sorunları başlar. Kente göç edenlerin önemli bir kısmı bu değerleri
kolayca benimseyemez. Kentte doğan ikinci kuşak bireyler
ise daha hızlı bir değişim içerisine girerler. Bu durum aile
içerisinde gerginlikler ve kuşaklar arası çatışmalar yaratır.
Trafik Yoğunluğu: Kentlerde nüfusla birlikte otomobil
sayısının artması trafik yoğunluğunu da artırmıştır.
Yeşil Alanların Azalması: Kentleşme sonucunda artan
nüfusun gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ev ya da
yol yapımı için yeşil alanlar kullanılmaktadır. Bu durum,
kentlerdeki yeşil alanların ve doğal güzelliğin yok olmasına
neden olmaktadır.

139

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE
Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri ve metni inceleyerek soruları cevaplayınız.

YOĞUNLAŞAN İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME
Dünyada kentleşme olgusu hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ülkemiz de bu hızlı değişime dâhil olmuştur. Ülkemizde
kentleşme ile ilgili veriler incelendiğinde bu durum açıkça ortaya çıkmaktadır. 1950 yılında Türkiye nüfusunun %15’i
kentlerde yaşarken %85’i kırsal alanda yaşamaktaydı. 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusun
%92,3’ü kentlerde, %7,7’si kırsal alanda yaşamaktadır (TÜİK, 2016). Verilerde de görüldüğü gibi Türkiye, yaklaşık 60
yıllık bir sürede çok hızlı bir kentleşme olgusunu yaşamıştır. Köylerden kentlere ve küçük kentlerden metropollere
doğru gerçekleşen iç göçün varlığı, kentleşmenin daha da devam edeceğini işaret etmektedir. Sadece bir nüfus hareketi
olmayan kentleşme, toplumda ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bakımdan çok büyük değişimler meydana getirmektedir. Kentleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi, ortaya çıkan sorunların çözümü ve kalkınmaya olan
olumlu etkisinden azami düzeyde faydalanma gibi ihtiyaçlar, planlamanın ve kent planlamasının önemini ortaya
koymuştur. Sanayileşme ile etkisini artıran kentleşme, tüm dünyada çarpık kentleşme, kente göç edenlerin adaptasyon
sorunu, çevre sorunları, kent içinde hem yapısal hem de sosyal olarak kent ile uyumsuz bölgelerin ortaya çıkması gibi
sorunların yaşanmasına yol açmaktadır (Görsel 2.107, 2.108, 2.109, 2.110).
(www.fka.org.tr)

Görsel 2.107: İstanbul Maslak’tan bir görünüm

Görsel 2.108: Kentte bir fabrika

Görsel 2.109: Gecekondulaşma

Görsel 2.110: Çevre kirliliği

1. Sağlıklı kentleşme nasıl olmalıdır? Metinde yer alan düşüncelere katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi
belirtiniz.
2. Fotoğraflardan ve metinden hareketle kentleşmenin nedenleri ve sonuçları hakkındaki görüşlerinizi
belirtiniz.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız
TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI
KENT

KÖY

YILLAR

NÜFUS

%

NÜFUS

%

TOPLAM
NÜFUS

1927
1945
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2012
2014
2016
2017
2018

3.305.809
4.687.102
5.244.337
8.859.731
13.691.101
19.645.007
33.326.351
44.006.274
56.222.356
58.448.431
71.286.182
73.671.748
74.749.735
75.689.583

24.22
24.94
25.04
31.92
38.45
43.91
59.01
64.90
76.20

10.342.391
14.103.072
15.702.851
18.895.089
21.914.075
25.091.950
23.146.684
23.767.653
17.500.632

75.78
75.06
74.96
68.08
61.55
56.09
40.99
35.10
23.70

13.648.270
18.790.174
20.947.188
27.754.820
35.605.176
44.736.957
56.473.035
67.803.927
73.722.988

77.20
91.75
92,3
92,5
92,3

17.178.953
6.409.722
6.100.000
6.060.789
6.314.299

22.70
8.25
8
7,5
7,7

75.627.384
77.695.904
79.814.871
80.810.525
82.003.882

(www.tuik.gov.tr)

1. 1927’den 2016 yılına kadar geçen süre içerisinde köy ve kent nüfus artış hızındaki değişiklikleri yorumlayınız.
2. Nüfus artış hızının köyden kente doğru artma eğilimi göstermesinin kentleşme olgusu üzerindeki etkileri
nelerdir?

Yorumlayınız
Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları cevaplayınız

Görsel 2.111: Tayyar Özkan’ın karikatürü

1. Karikatürde sanayileşmenin (olumlu durum) bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre kirliliği (olumsuz
durum) görülmektedir. Kentleşmenin doğurduğu bu gibi olumsuz durumların en aza indirilebilmesi için
neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
2. İyi ve güzel bir kentte yaşamak için ne gibi önerilerde bulunursunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.
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2. ÜNİTE
Yorumlayınız

Aşağıdaki görsellerden de hareketle tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Kentleşmenin Olumlu Sonuçları

Kentleşmenin Olumsuz Sonuçları

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

Görsel 2.112: İstanbul ’un Kâğıthane ilçesi

Görsel 2.113: Kentte trafik yoğunluğu

Yaşadığınız Kentin Olumlu Yönleri

Yaşadığınız Kentin Olumsuz Yönleri

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
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Metropol mü Küçük Kent mi?
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir kentin metropol düzeyine ulaşabilmesi için neler gerekli olabilir? Düşününüz.
2. Metropol kentlerin yönetimi hakkında neler biliyorsunuz? Görüşlerinizi söyleyiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Metropol (Ana kent), Banliyö

METROPOL (ANA KENT) VE BANLİYÖ
Metropol: Genel anlamıyla nüfusun yoğun olduğu, çevresindeki bölgeye ve bir aradaki irili ufaklı kentlere ekonomik,
kültürel ve yönetim açısından egemen durumda olan başlıca
büyük kentlerin her birine verilen addır. Eski Yunanca’da
büyük kent anlamına gelen metropolis sözcüğünden türemiştir. Bu kentlerin oluşumunda sanayi, tarım, ticaret, ulaşım ve
hizmet sektörlerindeki gelişmeler etkili olmuştur. Gelişmekte
olan ülkelerde, kentsel yaşamın sağladığı kolaylıkların çekiciliği, sanayi ve ticaretin yoğunlaşması ve iş olanaklarının
diğer yörelere göre oldukça yüksek oluşu metropollere yönelik göçü artırmaktadır. Örneğin Türkiye’de İstanbul, Ankara,
İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi kentler metropol kentler
olarak adlandırılır. Dünyada ise Paris, Londra, Berlin, New
York, Pekin gibi kentler birer metropoldür.
Tarihsel gelişim süreci içinde kentlerin
aşamada ele alınmaktadır:
• Sanayi öncesi kentler
• Sanayi kentleri
• Metropoller

gelişimi üç

Sanayi öncesi kentler siyasal, kültürel ya da ekonomik
işlevlere sahiptir. Sanayi kentleri, sanayileşmeyle birlikte
teknolojik gelişmelerin, ulaşım ve yönetim olanaklarının
artmasının ürünüdür. Metropoller ise birkaç sanayi merkezinin birleşmesi sonucu oluşmuştur. Gelişmiş toplumlarda

metropoller, varlıklı sınıfların kent merkezinin gürültüsünden, hava kirliliğinden, kalabalığından yeni ve temiz semtlere kaçma isteklerinden doğmuştur. Bu durum, kentlerin
çevresinde “uydu kent”lerin oluşmasına neden olmuştur.
Banliyö: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan, ana
kentlerin kalabalığından ve kötü havasından kurtulmak
amacıyla kurulan yerleşim birimine verilen addır. Az
gelişmiş toplumlarda ise gelişmiş toplumların tersine alt
sınıfta bulunan insanlar, kentlerin çevresine yerleşmiş ve bu
bölgelerde birçok kentsel hizmetten yoksun “banliyö”leri
oluşturmuşlardır. Bir metropolde farklı dinden, ulustan,
kültürden insanlar ticari, siyasi, kültürel etkinlikler amacıyla
bir araya gelirler. Örneğin İstanbul, Türkiye’nin bütün bölgelerinden ve diğer uluslardan gelen insanları barındıran bir
dünya şehridir. Metropol, bir bölgenin toplumsal, ekonomik
ve siyasi açıdan en önemli merkezidir. Metropoller yönetim
açısından kendine özgü özellikler taşır. Merkezde ana kent,
çevrede mahâlli idareler vardır. Ancak bunlar birbirlerini
destekler niteliktedir. Metropol, kente göre daha büyük ve
karmaşıktır. Metropolleşme, Türkiye’de gün geçtikçe
artmaktadır. Metropolde büyük şirketlerin yönetim merkezleri, fabrikalar, bankalar, eğitim kurumları, araştırma
merkezleri, dernekler ve bunun yanı sıra eğlence yerleri,
sağlık merkezleri vb. yer alır. Bu bakımdan metropoller çok
nüfuslu yerleşim birimleridir (Görsel 2.114).

Görsel 2.114: Banliyöler metropolün dışındaki yerleşim alanlarıdır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri ve metni inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.115: New York ’tan bir görünüm

Dünyada kentli nüfusun 20. yüzyılda kaydettiği önemli artış trendi, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de devam etmektedir.
2014 verilerine göre dünyada 3.9 milyar kişi kentlerde yaşamaktadır. 1950’lilerde dünyadaki kentli nüfus oranı %30
seviyesinde iken günümüzde %53’e ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu oran %78’e çıkmakta, az gelişmiş ülkelerde % 48’e
kadar düşmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa’da yüksek seviyelere ulaşan kentli nüfusun artış oranı yavaşlarken
özellikle Asya, Güney Amerika ve Afrika’da hızlı kentleşme varlığını sürdürmektedir.
(Tarkan OKTAY, Metropolitan Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri, www.academia.edu)

Görsel 2.116: Alışveriş merkezlerinden bir görünüm, İstanbul

1. Sizin yaşadığınız kent metropol kent mi yoksa küçük bir kent midir? Görüşlerinizi belirtiniz.
2. Metropollerde insan ilişkilerinin özelliklerini örnekler vererek değerlendiriniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.117: Ankara, Türkiye

Görsel 2.118: İstanbul, Türkiye

KENTLER VE METROPOLLER
Kent, sanayi ve ticaretle uğraşan çok sayıdaki insanın
bir arada yaşadığı yerleşim birimidir. Kentlerin; üretim
şekli, tüketim biçimi, sosyal ilişkiler bakımlarından kendine özgü bir yapısı vardır. Kentlerde bireysellik, ekonomik
kazanç, konforlu bir yaşam, sportif ve sanatsal faaliyetler
gibi amaçlar toplumsal hayatı harekete geçiren ve belirleyen ana ögelerdir. Bundan dolayı kentlerde insanlar arası
ilişkiler çoğunlukla resmî, mesafeli ve çıkar ilişkisine
dayalıdır. Yoğun bir nüfus yapısına sahip olan kentlerde
bireyler farklı uğraşlar içinde bulunarak birbirlerini
tamamlarlar. Bu durum beraberinde uzmanlaşmayı da
getirir. Ayrıca sürekli göç alan kentlerde heterojen bir
kültür görülür. Kentsel yerleşim biçimi her geçen gün
büyümekte, değişmekte ve yapısal analizi sosyologlar için
güç hâle gelen metropollere dönüşmektedir (Görsel 2.117).

METROPOL KENT
Nüfusu bir milyondan fazla olan kentler “metropol
kent” (metropolis) olarak adlandırılmıştır. Günümüzde
ülkeler nüfusu bir milyonu geçen bu kentleri resmî olarak
metropol kent olarak adlandırmasalar bile birbirinden
ayırıcı ve farklılaştırıcı bir ölçüt olarak bu rakamı mutlaka
kullanmaktadırlar. Elbette bir milyon rakamı tek başına
metropol kentleri tanımlamak ve diğer kentlerden farklı
olduklarını ortaya koymak için yeterli sayılamaz. Ancak
bu kent türünü tanımlamada bir milyon rakamının gerekli
bir şartı yerine getirdiği konusunda bilim dünyasında ortak
bir kanaat bulunmaktadır. Bu çerçevede Mübeccel Kıray
metropol kenti kentleşmenin özel bir hâli ve daha ileri
seviyesi olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda metropolleşme, kentleşme perspektifinin büyük kentler lehine
radikal dönüşümü olarak tanımlanmıştır.

Metropol, kentten farklı olarak birden fazla merkeze
sahip yerleşim birimidir. Metropoller, sanayi ve ticaret başta
olmak üzere birden fazla merkeze ayrılmıştır. Metropoller,
sadece kendilerine değil çevrelerine de üretim, ticaret,
ulaşım, kültür, sanat, hizmet sektörü, eğitim gibi birçok
alanda hitap edebilen çok merkezli kentlerdir. Bu tip kentlerin bir bölgesi sanayi merkezi iken başka bir bölgesi ticaret
merkezi olabilmektedir. Kişilere sağlamış oldukları iş imkânlarından dolayı oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olan
metropoller sürekli göç almaktadırlar. Metropollerin aldığı
göçler sonucu kapladığı alanlar da genişlemektedir. Çalışma
alanları ile yerleşim alanlarının ayrılması metropollerin
etrafında banliyö adı verilen yerleşim birimlerini ortaya
çıkarmaktadır (Görsel 2.118).

Metropol kent kavramı ise genellikle bir merkez kent ve
onun gerisindeki kırsal-yarı kentsel bölgenin tümünü birden
anlatan bir kavram olarak ele alınmıştır. Metropol kent
sadece ekonomik ve kültürel yaşam üzerindeki rolü ile
değil, aynı zamanda onun geniş hinterlandı üzerindeki
etkisiyle farklı bir kent türüdür. Bu takdirde metropol kent;
bina kompozisyonundan fonksiyonlara, teknolojik seviyesinden kültür tarihine, çevresel etkisinden ekonomisine,
konut alanlarından insanların faaliyetlerine, onun içinden
görünümünden dışından görünümüne kadar farklı boyutları
olan bir kapsama sahip olmaktadır. Metropoliten kentin
oluşum süreci ve büyüklüğünde etkili olan başlıca faktörler;
ekonomi, sanayileşme, göç hareketleri, kültür, tarihî önem,
devlet desteği, başkent olma, etnik yapı vb.dir.

Metropoller

Kentler

........................................

........................................

........................................

........................................

(Ömer Yıldırım / www. felsefe.gen.tr)

(Suat ÇABUK, Kemal DEMİR / www.dergipark.gov.tr)

1. Metinlerden hareketle kent ve metropollerin özelliklerini yukarıda boş bırakılan yerlere yazınız.
2. Metropol bir kent olan İstanbul’un ekonomik, siyasal ve toplumsal ilişkiler açısından önemini tartışınız.
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Milleti Ouşturan Unsurlar
HAZIRLIK SORULARI
İnsanların farklı ırklara sahip olması toplumsal ilişkileri etkiler mi? Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Millet, Irk

MİLLET VE MİLLETİ OLUŞTURAN UNSURLAR
Millet, feodal düzenin yıkılışı ve kapitalist düzenin oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik yaşam,
duygu, dil ve kültürel özellikler yönünden ortaklaşa niteliklere sahip en geniş insan topluluğudur. E. Hobsbawm (E.
Hopsbom) millet konusunda nesnel ya da öznel bir tanımın
yapılamayacağı görüşündedir. Ona göre kendilerini bir

milletin üyeleri olarak gören yeterli büyüklükteki insan
topluluklarının bu hâlleriyle millet sayılması gerektiğini
belirtir. Bu nedenle milleti oluşturan unsurlar tek başına bir
milleti oluşturmaya yetmez. Bu unsurlar bir bütünlük içinde
ve bazıları da tarihsel süreç içerisinde milletlerin oluşmasında etkili olmuştur.

MİLLETİ OLUŞTURAN UNSURLAR
MADDİ UNSURLAR

olmak tek başına yeterli değildir. Örneğin İsviçre’de Fransızca,
Almanca, İngilizce konuşulurken Almanca, hem Almanya’nın
Soy (Irk) Birliği: Soy birliği aynı kökten gelen, ortak hem de Avusturya’nın resmî dilidir.
bedensel özelliklere sahip olan insanların oluşturduğu birlikteliktir. Milleti oluşturan unsurlardan biri olarak kabul edilir.
Din Birliği: Aynı dinî inancı paylaşan insanlar arasında bir
Fakat toplumlar çeşitli sosyolojik nedenlerden dolayı (savaş, yakınlık ortaya çıkar. Bu noktada din, birlik ve beraberliği kuvgöçler gibi) farklı ırklardan meydana geldiği için ırk birliği vetlendiren, dayanışmayı sağlayan bir güç hâline gelir. Fakat
milletin oluşmasında tek başına belirleyici değildir.
din, milleti oluşturmada tek başına yeterli bir unsur değildir.
Toprak Birliği: Tarihsel süreç içerisinde milletin oluşmasında toprak birliğinin etkisi büyüktür. Sınırları belli toprak
parçasına vatan denir. Üzerinde yaşanılan vatan millî birliğin
kurulması için gerekli bir unsurdur. Ortak toprak parçasını
paylaşmak insanlar arasında duygu ve düşünce bakımından
kaynaşmayı sağlar. Bu kaynaşma da ulusal bir dayanışmaya
dönüşür. Bir toplumun millet olabilmesi için yaşadığı toprağa
vatan olarak sahip çıkması gerekir. Ancak toprak birliği tek
başına ele alındığında milleti oluşturmada yetersiz kalır.
Ekonomi Birliği: İnsanların varlığını sürdürebilmesi için
üretimde bulunması ve ürettiklerini paylaşması gerekir.
Endüstrileşme, milletlerin oluşumunu hızlandırmıştır. Milleti
oluşturan insanlar ekonomik yaşamda ortak çıkarlar etrafında
birleşip millî çıkarlarını korumak zorundadır. Ekonomik
etkinlikler insanları birbirlerine yaklaştırır.
MANEVİ UNSURLAR
Dil Birliği: Dil, millî birliğin en zengin kaynaklarından
biridir. Dil, insanlar arasında toplumsal ilişkilerin kurulabilmesi, duygu ve düşüncelerin iletilmesi ve kültürel değerlerin
aktarılmasında en önemli araçtır. Toplumun kültürel değerleri
sonraki kuşaklara dil yoluyla aktarılır. Ancak aynı dili konuşuyor

Tarih Birliği: Aynı topraklarda yüzyıllarca birlikte yaşamak ortak amaçların ve ideallerin oluşmasını sağlar. Bu
durum, insanlarda bir tarih bilinci yaratır. Tarih bilinci de
millî birlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Millî birlik
bilinci ise millet olmada etkilidir.
Kültür Birliği: Tarihsel süreçte bir arada yaşayan insanlar
ortak bir kültürü de yaratırlar. Kültür, bir toplumun sahip
olduğu maddi ve manevi kıymetlerden oluşan bir bütündür.
Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayırt eden özel bir
hayat tarzını da belirler. Toplumsal değerler, normlar bu
kültürle gelişir, değişir ve aktarılır. Bireyler, bu süreç içerisinde toplumsal kimlik geliştirirler. Kültür birliği, sağladığı
dayanışma ile milletin oluşmasında ve varlığını devam ettirmesinde önemli etkenlerden biridir.
Ülkü Birliği: Ülke çıkarları her zaman kişi ve grup çıkarlarından önce gelmelidir. Bağımsız yaşamak, ilerlemek milleti
oluşturan insanların ortak hedefidir. Ülküler insanları ideallere
yöneltir. İnsanlar milletlerinin geleceği için ortak amaçlar etrafında toplanırlar. Milleti oluşturan insanların gelecekle ilgili
amaçlarının aynı olması ülkü birliği kavramı ile ifade edilir.
Örneğin Türk milletinin ülküsü Atatürk ilke ve inkılapları
doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görsellerden faydalanarak soruları cevaplayınız.

İnsanlar paylaştıkları coğrafyalarda farklıGörsel
yaşam2.119:
biçimleri
Dünyada
oluşturmuşlardır.
yaşayan insanlardan
Bu farklılık
örnekler
öncelikle fiziksel özelliklerde kendini gösterir.

1. Görsellerdeki insanlarda dikkatinizi çeken unsurlar nelerdir?
2. İnsanların fiziki özelliklerinin farklı olmasında hangi etkenlerin rolü olduğunu düşünüyorsunuz?
Görüşlerinizi paylaşınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

MİLLET NEDİR?
Hayal gücümüzü zorlayalım; acaba insanlık tarihinin gerilerinde, insanların çoğaldığı bir zaman diliminde nasıl bir “insanlık durumu” var olmuş olabilir? Bu
insanlık durumu sonraki zamanın ilerleyişinde nasıl bir
biçim kazanmıştır? Bugün millet diye tanımlanan
gerçeklik, insanlık tarihinin herhangi bir anında birdenbire gerçekleşen bir vakıa mıdır? Yoksa süreç içinde
gerçekleşen bir varoluş tarzından mı söz ediyoruz?
Millet olma, insanlık dünyasının herhangi bir anında
birdenbire gerçekleşen bir toplumsal durum değildir.
Eğer millet birdenbire, âdeta sıçramayla gerçekleşen bir
varoluş tarzı olsaydı, onun bu şekilde biçimlenişi açıklanamaz bir şey olurdu. Oysa bilinen tarihsel zamanlarda biz, bugünkü anlamıyla milletlerden değil, ortak
yaşama alanı ve biçimine, ortak gelecek iradesine sahip
topluluklardan söz edildiğini görüyoruz. Bu topluluklar

da kendi kuşaklarını yetiştirerek bugüne yani onlar
açısından ve o zamandan bakınca geleceğe uzanmış
olmaktadırlar. Bu da o toplulukların bir arada oluşunda
temel teşkil eden idelerin de geleceğe uzanması anlamına
gelir. Tarih içerisinde doğal bir seyir izleyen milletleşme
süreci Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi'nden sonra daha
bilinçli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu demektir ki millet
olma bir süreç gerektirir; millet olma bir süreç içinde
gerçekleşir. Milletleşme süreci, son aşamada milleti var
kılacak olan unsurların, birbiriyle bağlantılı aşamalardan
geçerek ve birbirini bütünleyerek geliştiği zaman aralığıdır. Millet olma bir süreç içinde gerçekleştiğine göre bu
vakıayı ele alırken nereden baktığımız, bizzat kendimizin
bu sürecin neresinde durduğumuz sorusu önem kazanır.
(Milay Köktürk, Millet ve Milliyetçilik, s. 19-20)

1. Bir millete mensup olmanın göstergeleri sizce nelerdir? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Millet, tarihsel süreç içerisinde yaşanılan bir sentezin ürünü müdür? Görüşlerinizi paylaşınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.120: Türk milleti

MİLLET NEDİR?
Ziya Gökalp tek başına coğrafi, ırki, siyasi ve iradi
olmayan bir zümre olarak gördüğü milleti dili ortak olan
ve aynı eğitimi almış bireylerden oluşan kültürel bir insan
topluluğu olarak ifade etmektedir. Mehmet Eröz milleti,
sosyal evrim basamakları arasında aşiretten millî teşkilatlanma seviyesine ulaşmış olan ve yüzyıllar boyunca tarihî
akış içinde sosyokültürel bir potada oluşan en büyük
sosyal zümre olarak tanımlamaktadır. Orhan Türkdoğan

sosyolojik açıdan milleti dil ve kültür değerlerinin yanında
ortak duygulara uyum sağlamak olarak açıklamaktadır.
Bir millet veya ulus tek bir kavme mensup fertlerden
meydana gelebileceği gibi ABD örneğinde olduğu gibi
farklı kavimlere mensup olabilir. Millet kavramı sadece
kavmi özelliklere bağlı bir kavram değildir. Millet olmada
kültür birliği, mensubiyet şuuru, aynı ortak değerleri
taşıma ve ortak irade sahipliği ön planda yer alır.

Metinden hareketle milleti nasıl tanımlayabilirsiniz? Açıklayınız.
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Milliyetçilik ve Irkçılık
HAZIRLIK SORULARI
1. Milliyetçilik kavramı hakkında neler biliyorsunuz? Paylaşınız.
2. “İnsanları fiziksel özelliklerine göre değil fikirlerine göre değerlendiriniz.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Yorumlayınız.

KAVRAMLARIMIZ
Milliyetçilik, Irkçılık

MİLLİYETÇİLİK VE IRKÇILIK
Milliyetçilik, kişinin bir milletin üyesi olma bilinci ve bu
bilincin bir ideale, yaşama biçimine dönüştürülmesi olarak
tanımlanabilir. Milliyetçilik özellikle 1789 Fransız Devrimi’nden
sonra daha fazla benimsenmiştir. Avrupa tarihindeki ilk milliyetçi hareketlere, Napolyon istilası (1804-1815) altındaki
Almanya’da rastlanır. Aynı yıllarda Rus işgalindeki Polonya’da güçlü bir milliyetçi akım doğmuştur. 1848’de Avusturya
İmparatorluğu’na karşı ayaklanan Çekler ve Sırplar, daha
sonra milliyetçilik akımını Orta Avrupa’ya taşımışlardır.
1860-1870 yılları arasında gerçekleşen İtalya birliği, devrimci
milliyetçiliğin en büyük zaferlerinden biri olarak algılanmıştır.
1870’lerde Rusya’da doğan Panslavizm akımı, yayılmacı
milliyetçiliğin ilk örneklerinden biridir.

Hiçbir ırk öbürlerinden daha üstün ya da daha saf olarak
tanımlanamaz. Saf ve üstün ırk olmadığına göre farklı
ırkların birbirleriyle karışmasının bozucu bir etkisi de yoktur.
Ancak ırkçı, yalnızca ırk temelinde bazı bireylerin diğerlerinden daha üstün ya da daha aşağı olduğuna inanan kişidir.
Irkçılık ise genellikle belirli bireyler ya da grupların ırk
temelinde benimsediği tutum ve davranışlar olarak kabul
edilir.
Irkçılık; yabancı düşmanlığı, şovenizm ve emperyalizm
gibi uç kavramları içinde barındıran bir anlayıştır. Şovenizm,
kendi milletini öne çıkararak değişik ırk ve milletler arasında
düşmanlık yaratmayı amaçlayan akımdır.

Milliyetçilik, 19. yüzyılın başlarından
itibaren toplulukların vazgeçilmez bir ilkesi
olarak duygu ve fikir yoğunluğuna dönüşmüştür. Milliyetçilik, “kendi ulusunu sevip
onu yüceltmeyi amaç edinen bir duygu ve
düşünce birliği” olarak tanımlanır. Aynı
milletten insanların millî duyguları yaşamasını sağlar. Modern milliyetçilik anlayışı
akla, mantığa ve adalete dayanır. Sınıf
ayrılığına, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde
baskı kurmasına karşıdır. Irk ve kafataslarının şekli ile ilgilenmez. Bunun yerine
toplumda ortak bir ruh arar.
Irkçılık, genel olarak çeşitli insan ırkları arasındaki
biyolojik farklılıkların kültürel veya bireysel meseleleri de
tayin etmesi gerektiğine ve doğal sebeplerle bir ırkın (çoğunlukla kendi ırkının) diğerlerinden üstün olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu
değerleri kabul eden doktrindir.
Irk kavramı, toplumsal açıdan fiziksel ayrılıklara dayalı
bir ön yargı olan ırkçılığın esasını oluşturur. Irklar konusunda
en yaygın ön yargılardan biri “saf ” ırkların olduğu düşüncesidir (Görsel 2.121).
Nazi Almanya’sında Ari ırkın üstünlüğüne ve saflığına,
bütün Almanların da bu ırktan olduklarına inanıldı. Naziler,
Almanların Yahudiler ve Romanlarla evlenmeleri durumunda kendi ırklarının bozulacağını öne sürdüler. Bu anlayış
bütünüyle bilim dışıydı.

Görsel 2.121: Irkçılık birçok ülkenin mücadele ettiği bir sorundur.

Emperyalizm ise bir devletin başka bir devleti siyasal ve
ekonomik egemenliği altına alarak kendi milletinin çıkarları
için diğer milletleri her şekilde sömürme durumudur. Irkçılık
en büyük suçlardan birisidir. Bu suçu tarihsel olarak üreten
sömürgecilik olmuştur, bugün sürdüren de sömürü düzenleridir.
Emperyalist ülkeler, sömürge ülkelere karşı ırkçılık
yapmışlardır. Sömürgeleştirilen ülkelerin yöneticileri de
kendi ülkelerindeki azınlık halklara karşı aynı şekilde ırkçı
politikalar uygulamışlardır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.122: Millî maç coşkusu

Görsel 2.123: Irkçılığı anlatan bir görsel

1. Uluslararası maçlarda millî duyguların yoğun olarak yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2. Karikatürde ırkçılık ile ilgili nasıl bir mesaj verilmek istenmiştir?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK
Etnisite en çok ırkla, doğal olarak etnik milliyetçilik de en fazla ırkçılıkla karıştırılır. Oysa bu iki kavram arasında
ciddi farklılıklar mevcuttur. Irkçılık ile etnik milliyetçilik kıyaslamasını en doyurucu olarak yapan yazarlardan birisi
Anthony D. Smith’dir (Entoni D. Simit).
Smith’e göre Antik Çağ ve Orta Çağ'da, yani milliyetçiliğin ya da ırkçılığın henüz gündeme gelmediği zamanlarda
etnik merkezcilik (Ethnocentrism) mevcuttu. Bu bir insanın aidiyet duyduğu topluluğun merkeziliğine ve üstünlüğüne
inanma duygusundan başka bir şey değildir. Milliyetçilik bu duygulardan topluluğun kültürel temeline doğru hareketlenmeyi ifade eder. Irkçılıkta ise kültürel boyut dikkate alınmaz, merkezîliğine ve üstünlük biyolojik temelde savunulur.
Benedict Anderson da (Benedik Endırsın) bu ayırımın gerekliliğini savunanlardandır. Milliyetçiliği hayali cemaat
olarak tanımlayan Anderson, milliyetçiliğin taşıyıcısının orta sınıflar olduğunu, ırkçılığın ise daha çok aristokrat sınıfı
tarafından üretildiğini ileri sürer. Milliyetçilik dışa karşı bir işlev taşırken, ırkçılık topluluğun içindeki hiyerarşi ve
egemenlik ilişkilerini dayatan bir işleve sahiptir.
(Süleyman Seyfi Öğün, Milliyetçilik, s.85)

Metinde ırkçılıkla milliyetçilik arasında nasıl bir ayrım yapılmaktadır? Düşüncelerinizi söyleyiniz.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
VEDA HUTBESİ

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir.
Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır.
Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine
üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine,
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.
Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah
yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle başınıza amir olarak tayin
edilse, sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse, onu dinleyiniz
ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının
suçu üzerine suçlanamaz.
(www.samsun.diyanet.gov.tr)

Görsel 2.124: 15 Temmuz şehidinin Moritanya asıllı eşi ve çocukları

1. Irkçılığın çeşitleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Günümüzde ırkçılıkla ilgili söz ve davranışlara şahit oldunuz mu? Açıklayınız.
3. Irkçılığın dinî, sosyal, siyasi boyutu nelerdir? Açıklayınız.

Yorumlayınız
Aşağıda milliyetçilikle ırkçılık arasındaki farklar karışık olarak verilmiştir. Boşluklara uygun (milliyetçilik-ırkçılık) kavramları yazınız.
Milliyetçilik ile ırkçılık arasındaki temel farklılıklar

Irksal özelliklere
önem verilir.

Duygu ve düşünce birliğine
önem verilir.

Milletini sevmek, onun
bağımsız yaşamasını,
çağdaşlaşmasını, mutlu
olmasını istemeyi ve
bunların gerçekleşmesi için
çalışmayı hedefler.

Kavramı,
görüş olarak biyolojik bir
temele
dayandırılmaktadır.

Üstün ırk modelini
hedefler.
Aşırı milliyetçilik
de üstün ırk anlayışını
savunarak ırkçılığa zemin
hazırlar.

Her türlü ayrım
ve ön yargılı düşünce
kabul görür.

İnsanları derilerinin rengine
göre sınıflandırma vardır.

Bir milletin birlik, beraberlik
ve refahı için ortak
hareket etme düşüncesine
dayandırılmaktadır.
Her türlü ayrım
ve ön yargılı düşünce
reddedilir.

Üstün ırk
fikrine karşı çıkma vardır.
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Millî Birlik ve Beraberlik
HAZIRLIK SORULARI
1. “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
2. Millî birlik ve beraberliğin anlamı hakkında bildiklerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Millî Birlik

MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK
Bir toplumu, yüz yüze geldiği engeller karşısında dirençli
ve başarılı kılan, o toplumu oluşturan bireyler arasındaki millî
dayanışma ve birlik ruhudur. Bu birlik bağı, bir milletin varlığını koruyan ve fertlerini bir arada tutan en güçlü bağdır. Bu bağı
sürdüremeyen veya kaybeden toplumların ayakta durması
mümkün değildir. Geçmişi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın millî ve manevi bağlarının parçalanması bir
toplumda yozlaşmanın baş göstermesini, anarşinin hortlamasını, ardından da bölünmeyi ve yok olmayı kaçınılmaz hâle
getirir. Tarih; güçlenmiş, yükselmiş, zenginleşip büyümüş fakat
millî şuurunu kaybetmesinden dolayı varlığını yitirmiş toplumların örnekleriyle doludur.
Türk milletinin sayısız tehdit ve zorluk karşısında asırlarca
ayakta kalması, hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden
varlığını sürdürmesi, her biri diğerinden güçlü 16 büyük devlet
kurması, insanımızın millî birlik konusundaki duyarlılığının ve
titizliğinin bir sonucudur. Türk insanının bu husustaki kararlılığı,
milletimizi tarih sahnesinde yüzyıllardır lider ve öncü konumda
tutmuştur. Millî birlik ve beraberliğin ülke içinde sağladığı
huzur ve güvenlik, ahlaki ve manevi değerlerle de güçlenir. Ülke
içinde sağlanan bu millî birlik ve beraberlik, yıkıcı, bölücü ve
zararlı akımlarla tam bir mücadele potansiyelini temin eder.
Türk milletini ırk, mezhep ve sınıf kavgalarıyla bölmeye
kalkışacak olanlara karşı en sağlam savunma aracı millî birlik
ve beraberliktir.

İçerde sağlanan millî birlik ve beraberlik aynı zamanda dışa
karşı da devletin gücünü gösterir. İç politika, dış politikanın
temelini oluşturduğundan içte sağlanan millî birlik ve beraberlik dışta da etkilerini gösterir. Millî birlik ve beraberlik devletin
varlığı ve devamı için hem iç politika hem dış politikada gereklidir. Bu yönüyle millî birlik ve beraberlik bir millî savunma
sorunudur. Millî birlik ve beraberlik içinde bulunan ülkelerin
savunmaları, manevi ve ahlaki bakımdan büyük güç ifade eder.
Manevi değerleri yüksek, ahlaki değerleri sağlam bir toplum,
yüksek karakteri gereği, dışa karşı tam bir savunma gücünü
oluşturur.
Anayasamızın 3. maddesinin, “Türkiye Devleti, ülkesi ve
milletiyle bölünmez bir bütündür.” hükmü millî birlik ve
beraberliği, hem beşerî unsurlar hem de fiziki unsurlar
bakımından ifade etmektedir. Bir anayasa kuralı olarak millî
birlik, devletin varlığı ve devamı için zorunlu olmaktadır.
Anayasalar devletlerin kurulması için gerekli olan, temel
yapısını hazırlayan kurallar olduğuna göre Türkiye Devleti,
Anayasa’nın öngördüğü gibi varlığını ve varlığının devamını
millî birlik ve beraberlikte bulmaktadır.
Sonuç olarak millî birlik, toplumsal barışı ve dayanışmayı
sağlar. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bu ilkelerle
gelişip devamlılığını sürdürür. Toplumsal kalkınmalar büyük
atılımlar, toplumsal problemlerin çözümü, dış tehditlere ve
kışkırtmalara karşı koyuş millî birlik ve bilinçle gerçekleşir.

Biliyor muydunuz?
15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimini milletin birlik ve beraberliği, azmi ve vatan sevgisinin engellediğini,
15 Temmuz gününün, “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” adı altında resmî tatil ilan edilmesine dair kanun teklifinin
Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildiğini ayrıca Ankara’nın Kazan ilçesinin adının “Kahramankazan” olarak değiştirildiğini biliyor muydunuz?
(www.bianet.org)

Etkinlik
Millî birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylarla ilgili araştırma yaparak elde edeceğiniz materyalleri sınıf panosunda sergileyiniz.

152

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.125: Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’den cepheye uğurlanması (Kurtuluş Savaşı Müzesinden)

Görsel 2.126: Millî Mücadele’de Türk kadınının fedakârlıkları (Kurtuluş Savaşı Müzesinden)

Millî birlik ve beraberlik duygusunun Kurtuluş Savaşımızdaki rolünü söyleyiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

MİLLÎ BİRLİK
Birlik ve beraberlik, insanlık tarihi boyunca daima önemli olmuştur. İnsan toplulukları (aile, dernek, spor grupları,
çok ortaklı ticari kuruluşlar gibi) hedeflerine ulaşabilmek için güçlü olmak zorundadır. İnsanlar ancak birlik ve beraberlik ruhu ile yaşadıklarında kazanabilirler. Birlik ve beraberliğin vazgeçilmez unsurları kendinin ve ait olduğu toplumun
menfaatlerini bilmek, sevmek ve karşılıklı fedakârlıktır. Fakat insan grupları veya topluluklar, ne kadar büyük olursa
birlikte hareket etmeleri de o kadar zorlaşır.
Millet özelliğini kazanmış topluluklar, yaşadıkları hayat şartları ve tarihinin kendilerine kazandırdığı tecrübeyi iyi
bilmek zorundadır.
(www.erzincan.edu.tr)

İnsan toplulukları için birlik ve beraberlik duygusu niçin önemlidir? Açıklayınız.

Haber
Aşağıdaki görseli inceleyip metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

Xxxxx

Görsel 2.127: Kızılayın başlattığı yardım kampanyasına katılan öğrenciler
6. Görsel: 2008 Ekonomik (Mortgage) Krizi

Öğrencilerden Yardım Kampanyası
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen yüzlerce
maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın ardından
Samsun’da özel bir okulun öğrencileri tarafından yardım
kampanyası başlatıldı.
Türkiye’yi yasa boğan kazada hayatını kaybeden ve
yaralanan işçilerin aileleri için başlatılan bu yardım kampanyasında toplanan bağışlar Kızılay’ın kumbaralarında
biriktirilip madencilerin aileleri ve çocukları için kullanılacak. “Şimdi Somalı madencilerimize yardımcı olma zamanıdır.” parolasıyla hareket eden öğrenciler maddi ve manevi
her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını ifade ederek
hayatını kaybeden madencilere Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar ve ailelerine de sabır dilediler.
(www.milliyet.com.tr)

Toplumu etkileyen ortak acılar sonucunda birlik içinde olunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Milletin varlığını korumasında millî birlik neden önemlidir? Açıklayınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki görseli inceleyip metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

ATATÜRK VE MİLLÎ BİRLİK
Millî birlik ve beraberliğe büyük önem veren Atatürk,
şunları söylemiştir:

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında millî
birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin
olgunluğudur. Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak
için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhâl
ortaya koymaya karar vermiş olması, bir ulusun en yenilmez silahı ve korunma vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında, millî birlik, millî duygu,
millî kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.”
“Millî hedefler, millî irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, bütün milletin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.” (...)
“Bir milletin başarısı, mutlaka bütün millî güçlerin bir
istikamette olması ile mümkündür. Bu nedenle bilelim ki

Görsel 2.128: Atatürk millî birliğin gücüne inanan bir komutandır.

elde ettiğimiz başarı, milletin güç birliği etmesinden, ortak
hareket etmesinden ileri gelmiştir. Eğer aynı başarı ve
zaferi gelecekte de tekrarlamak istiyorsak aynı esasa
dayanalım ve aynı şekilde yürüyelim.” (Görsel 2.128).

Atatürk millî birlikle ilgili nasıl bir mesaj vermiştir?
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Atatürk’e Göre Millet, Milliyetçilik ve Halkçılık
HAZIRLIK SORULARI
Atatürk’ün “Ben Türk’üm diyen herkes Türk’tür.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

KAVRAMLARIMIZ
Atatürk Milliyetçiliği, Millî Egemenlik, Halkçılık

ATATÜRK’ÜN MİLLET, MİLLİYETÇİLİK VE HALKÇILIK ANLAYIŞI
Atatürkçü Düşüncede Millet
Atatürk’e göre zengin bir kültür mirasına sahip, beraber
yaşama isteği ve arzusunda, tarihsel geçmiş ve bu geçmişi
sürdürmede ortak iradeye sahip olan insanların birlikte
yaşamasından oluşan cemiyete millet denir. Atatürkçü
düşüncede millet anlayışında önemli olan birlikte yaşama
ruhudur. Bu da ancak tarihsel bir geçmişe sahip olunmasıyla ve ortak mirasla gerçekleşmektedir.
Atatürk Milliyetçiliği
Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını coğrafi ve siyasal
birlik, kültür, tarih birliği ve ülkü birliği vb. temel ilkeler
belirler. Atatürk’e göre aynı vatanı paylaşan, aynı siyasal
yönetim altında yaşayan, aralarında tarihin derinliklerinden
gelen birliktelik olan ve bu ortaklıklarını sürdürmek isteyen
insanların oluşturduğu toplum, millet statüsüne ulaşmış
demektir.
Atatürk ve Halkçılık Anlayışı
Atatürk’e göre halk devletin bireyleri (vatandaşları),
halkçılık ise devlet yönetiminde toplum çoğunluğunun,
azınlığın haklarına saygı duyması ve Anayasa’ya aykırı
olmamak koşuluyla yönetimde söz sahibi olmasıdır. Bu
anlamda halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal
bir sonucudur.
Atatürk’ün halkçılık anlayışında demokratik esaslara
göre birleşmiş, hür bir toplum düzeni öngörülmüştür. Bu
düzende halk kendisini demokratik esaslara göre yönetir.
Siyasi rejim, halk yararı gözetilerek kullanılır. Modern
Cumhuriyet Türkiye’sinde Atatürk’e göre halkçılık;
demokratlık, fertler arasında hiçbir şekilde imtiyaz tanımamak, sınıflar arası ayrım yapmamak ve sınıf dayanışmasını
kabul etmemektir.
Atatürk’ün halkçılık anlayışının ilk ögesi millî egemenliktir. Atatürk’ün halkçılığı, siyasi eşitliğe ve devlet yönetiminde millet iradesine ve eşitlik ilkesine dayanır. Atatürkçülükte halkçılık anlayışının ikinci ögesi, ulusun genel hakları
dışında hiçbir kişiye veya zümreye ayrıcalık tanımamaktır.
Atatürkçülük, yasalar önünde eşitliği gerektirir ve toplum
hayatında her türlü ayrıcalığı reddeder. Atatürk’ün halkçılık
anlayışı her tür sınıflar arası çatışmayı reddeder. Sosyal
adalete, sosyal güvenliğe, toplumun ekonomik bakımdan
gelir düzeyi düşük gruplarının korunmasına ve güçlendirilmesine, adaletli gelir dağılımına büyük önem vermekle
beraber sınıf mücadelesini reddeder.

Atatürk’ün Milliyetçilk Anlayışında Temel İlkeler
Milliyetçiliği Reddeden Akımlara Karşıdır: Onun bu
anlayışı millet kavramı ve milliyetçilik ilkesini reddeden
düşünce akımlarıyla bağdaşmaz. Tarihte görüldüğü gibi
millet duygusu ve gerçeği, milleti inkâr eden görüşlerden
daha baskın çıkmıştır.
Irkçılığa Karşıdır: O, Türk vatandaşlarını din ve köken
esasına göre ayırt etmez. Atatürkçülük, aynı ortak geçmişe,
ahlaka, haklara sahip bulunan, aynı ortak kültürü ve ülküleri
benimseyen, kaderlerini kendi samimi istekleriyle Türk
ulusuna bağlamış olan bütün Türk vatandaşlarını Türk kabul
eder.
Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı, Laiktir: Millî toplumu sadece ırk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle
bölmeyi de kesinlikle reddeder. Atatürk’ün, Medeni Bilgiler
kitabına esas olmak üzere kendi el yazısı ile yazdığı notlarının
“millet” bölümünde “Türk Devleti laiktir.” ifadesi yer alır.
Barışçıl ve İnsancıldır: Atatürkçü milliyetçilik anlayışı,
Türk milletini yüce bir değer kabul etmekle beraber diğer
milletleri hor gören ve aşağılayan bir milliyetçilik değildir.
Atatürkçü milliyetçilik, millî ve insani değerleri kaynaştırır.
Yurtta ve dünyada barışı öngörür. Emperyalizme ve sömürgeciliğe karşıdır. Özde ve amaçta insan ve millet onuruna
dayanır. Başka devletlerin bağımsızlığına saygılıdır ve yayılmacı değildir.
Evrensel Niteliklere Sahiptir: Atatürk milliyetçiliği
ilericidir. Çağın gereklerine uygun olarak, akılcı, yapıcı,
yaratıcı ve idealist bir yapı içerisinde, insan hak ve hürriyetlerine dayalı bir biçimde, kültürel değerlere önem veren
sistem olarak Türk milletini sevmeyi ve yüceltmeyi öngörür.
Ayırıcı Değil Birleştiricidir: Atatürk’ün birleştirici,
bütünleştirici, çağdaş ve medeni milliyetçilik anlayışı millî
birlik ve beraberliğimizi koruyan en önemli unsurlardan
biridir.
Eşitlikçidir: Bu anlayışın kaynağı ise “millî hâkimiyet”
tir. Demokrasiyi hedef alır ve buna ulaşmanın ilk aşamasını
“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin kabulü ve
uygulanmasıyla mümkün görür.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.129: Atatürk ’e göre millî irade, gücünü halktan alır.

Görsel 2.130: Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün devrimleriyle güçlenmiştir.

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Atatürk’ün önemini belirtiniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

ATATÜRK’ÜN MİLLET İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”
“Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu siyasi ve sosyal bir toplumdur.”
“Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün
kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin hem kalbidir hem de
zihnidir.”
“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milleti millî birlik ve
beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet
yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.”
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük,1. C, s.49,89,363)

ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK
“Biz öyle milliyetçileriz ki bizimle iş birliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz
herhâlde aşırı ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.”
“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve ilişkilerde, bütün çağdaş millletlere
paralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber Türk toplumunun özel karakterini ve başlı başına bağımsız kimliğini korumaktır."
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, 1.C, s.83)

ATATÜRK VE HALKÇILIK
“Bizim halkımız çıkarları birbirinden ayrılır sınıflar hâlinde değil, aksine varlıkları ve çalışmalarının sonuçları
birbirine gerekli olan sınıflardan oluşur.”
“Bu dakikada dinleyenlerim çiftçilerdir, sanatkârlardır, tüccarlardır ve işçilerdir. Bunların hangisi ötekisinin
karşısında olabilir. Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin, birbirine ve işçiye
muhtaç olduğunu kim inkâr edebilir?
Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha çok olmasını dilediğimiz fabrikalarımızda kendi işçimiz çalışmalıdır. Refah
içinde ve memnun olarak çalışmalıdırlar ve bütün bu saydığımız sınıflar aynı zamanda zengin olmalıdır ve hayatın
gerçek tadını tadabilmelidir ki çalışmak için kuvvet ve kudret bulabilsin.”
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük, 1.C, s. 49, 83, 89,95, 363,409)

1. Atatürkçü düşüncede millet, milliyetçilik ve halkçılık ilkesinin temel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.
2. Halkçılık; cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal bir sonucu mudur? Görüşlerinizi paylaşınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.131: Atatürk’ün halk arasında olduğu fotoğraflardan bazıları

1. Görseller Atatürk’ün hangi alandaki fikrî uygulamalarını örneklendirir? Belirtiniz.
2. Atatürk, ülke sorunlarını ele alırken neden halkıyla birlikte hareket etme gereği duymuştur? Görüşlerinizi
paylaşınız.
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Toplumsal Tabakalaşma
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir insanın diğer bir insana göre daha zengin, güçlü veya prestij sahibi olmasını sağlayan unsurlar nelerdir?
Düşüncelerinizi söyleyiniz.
2. Bütün bireyleri statü, gelir, saygınlık vb. açıdan eşit olan bir toplum düşünülebilir mi? Görüşlerinizi
paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Tabaka, Tabakalaşma, Eşitsizlik

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
Toplumların saygınlık ve güç ölçütleri çerçevesinde
belirli bir tabakalaşmaya gitmesi tarih boyunca tüm toplumlar için geçerli olan toplumsal bir olgudur. Eşitsizliklere
bütün toplumlarda rastlanmaktadır. Servet ve güç arasındaki
farklılıkların neredeyse hiç olmadığı en yalın kültürlerde bile
erkeklerle kadınlar, gençlerle yaşlılar kısacası bireyler
arasında eşitsizlikler söz konusudur. Köleler, efendiler,
toprak sahipleri, serfler, seçkinler, şövalyeler, aristokrat ve
burjuvalar bu konumları pekiştiren ve tarihin değişik dönemlerini temsil eden hiyerarşi gruplarıdır.
Tarihsel süreç içinde bazı insanların daha fazla güce ve
zenginliğe sahip olduğu bazılarının ise sınırlı bir güce sahip
olduğu söylenebilir. Diğer bir ifadeyle toplumların, daha
çok tercih edilen üst sınıflar ile daha az tercih edilen alt
sınıflar arasında bir hiyerarşi içinde tabakalardan oluştuğu
söylenebilir.
Toplumsal tabakalar, toplumdaki birtakım farklılıklar,
benzerlikler ve eşitsizlikler üzerine kuruludur. Toplumsal
tabaka, toplumsal özellikleri (makam, servet, güç, yaşam
biçimi) bakımından birbirlerine yakın olan (birbirine benzeyen) insanların oluşturduğu bütünlüğe denir (Görsel 2.132).

Mesleki
Statü

Yaşama
Biçimi

Sosyolog Anthony Giddens (Antoni Gidıns) tabakalaşmayı “farklı insan gruplaşmaları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler” olarak tanımlamakta ve bunu dünya yüzeyindeki
jeolojik kaya katmanları biçiminde düşünmenin yararlı olabileceğini söylemektedir. Henri Mendras (Henri Mendıres) ise
toplumsal tabakalaşmayı “toplumun eşitsiz prestij, kudret ve
servet gruplarına ayrılması, bölünmesi” olarak tanımlamaktadır. Tabakalaşma bir tür eşitsizlik hiyerarşisidir.
Bireylerin, toplumsal olarak tanımlanmış statü ya da
rolleri elde etmeleri için sahip oldukları olanaklar eşit değildir. Geleneksel toplum ve sanayileşmiş toplumlar, farklı
tabakalaşma kıstaslarına tabidirler. Tabakalaşma, dönemine
göre dinsel erdemlere, savaşçılık yeteneklerine, servete,
iktidara ya da saygınlığa bağlı olarak belirebilmektedir.
Bugün farklı toplumlarda esnek bir tabakalaşma içeren sınıf
sisteminin yanında toplumsal hareketliliğe izin vermeyen kast
sistemini de barındırabildiğini görmekteyiz (Görsel 2.133)

Gelir
Düzeyi

Toplumsal
Tabakalaşma

Siyasal
Güç

Toplumu oluşturan bireylerin yaşama biçimleri, servet,
eğitim düzeyi, siyasal güç, prestij, mesleki statü ve gelirlerine
göre hiyerarşik (aşamalı) olarak birbirinden farklılık gösteren
sınıflar hâlinde sıralanmasına toplumsal tabakalaşma denir.

Servet

Eğitim
Düzeyi

Görsel 2.132: Toplumsal tabakalaşmayı belirleyen ölçütler

Görsel 2.133: Hindistan’daki kast sisteminin en üstünde bulunan Brahman rahip
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Tabakalaşmanın ekonomik, siyasal ve toplumsal olmak üzere üç önemli ögesi vardır.
Ekonomik

Siyasal

Toplumsal

Mal ve mülkün eşit olmayan dağılımı ekonomik etkeni oluşturur.
Toplumda değişik statüler, gelir elde etmek ve sermaye oluşturmak bakımından
değişik imkânlar sağlar. Bu tabakalaşmada iş bölümü başlıca unsurdur.
İktidarın eşit olmayan dağılımı ise siyasal etkeni oluşturur.
Her toplumda iktidar sağlayan mevkiler değişik derecelerde olmak üzere bir
tabakalaşmaya tabi tutulmuştur.
Toplumsal statülerin eşit olmayan dağılımı ise toplumsal etkeni tabakalaşmanın
önemli sebepleri arasına sokmaktadır.
Örneğin bizim toplumumuzda el emeğine dayanan işlerin statüleri eğitimle
kazanılan meslek statülerine oranla daha az prestij sağlar.
Her toplumda statülere verilen anlamlar değişmektedir.
Bazı statüler toplum tarafından alt ve üst derecelerde değerlendirilir.
Bu değerlendirmede birçok etken önemli rol oynar.
Örneğin inançlar, kültür, eğitim, ırk gibi unsurlar bazı
dönem ve toplumlarda tabakalaşmanın önemli etkenleri arasında yer almaktadır.
Tablo 2.13: Tabakalaşmanın ögeleri

Yorumlayınız
Aşağıdaki görsellerden ve metinden faydalanarak soruları cevaplayınız.

Görsel 2.134: Toplumda insanlar; meslek, makam, servet, eğitim, siyasi güç, ırk ve yaşama biçimi gibi özellikler açısından farklı tabakalarda yer alırlar.

Toplum; ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve askerî gereksinimleri nedeniyle birbirlerine bağımlı olan insanların
oluşturduğu bir organizasyondur. Bu organizasyon, her biri kendi hayatını yaşamak durumunda olan toplumsal parçaların (birey, grup, topluluk) gayretleriyle oluşmaktadır. O bakımdan toplum bir bakıma insanların paylaştıkları sorunları
birlikte çözme çabalarının ürünüdür. Başka bir deyişle toplum, grup ve birey yaşamı biri diğerine feda edilemeyecek ve
birbirlerinin yerine geçemeyecek sosyal yaşamın temel ögeleridir.
(eskidergi.cumhuriyet.edu.tr)

1. Yukarıdaki fotoğrafları insanların eğitim, gelir düzeyi, statüleri açısından değerlendiriniz.
2. İnsanları hangi özelliklerine göre bir derecelendirmeye tabi tutuyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.
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Haber
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplayınız.

Yeni Orta Tabaka, Yeni Tatil
Bugünün yeni orta tabaka insanları için tatil kavramı 80’li yıllarla mukayese edilemeyecek kadar değişti. Özellikle
havalimanlarının sayısının artması ve uçuş ücretlerindeki düşüş nedeniyle yurt içi seyahatlerde uçak daha tercih edilir
hâle geldi. 90’lı yılların sonrasında başlayan ve sayıları artık yüzlerle değil binlerle ifade edilen çok yıldızlı tatil köyleri
yeni orta tabakanın bir numaralı tatil tercihi hâline geldi. Bu tercih de doğal olarak beraberinde müthiş bir endüstri
doğurdu. Turizm acentalarının tek misyonu rezervasyon olmaktan çıkıp yolda geçen süreyi minimize edecek uçak,
transfer ve rehberlik hizmetlerini de içermeye başladı. Böylece bir haftalık tatilin çok az bir kısmı yollarda geçmeye
başladı. Yeni orta tabaka da bu haftalık tatile daha da büyük önem atfetmeye başladı. İş yerlerinde, plazalarda geçirilen
stres dolu saatlerin tek hedefi aileyle birlikte geçirilecek bir haftalık özel zaman özlemine dönüşünce kalite beklentisi
arttıkça arttı.
(www.birgun.net)

Zengin Tabaka
Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ve İngiltere’nin Chelsea Futbol Kulübü’nün sahibi Rus milyarder Roman
Abramoviç ve ailesi, “Le Grans Bleu” isimli süper lüks yatlarıyla Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar beldesine
geldi. Gece saatlerinde Ocaklar beldesi açıklarına gelen Abramoviç’in süper lüks yatı, geceyi Maymundere mevkisi
açıklarında demir atarak geçirdi. Üzerinde bir helikopter ve yedek yat bulunan tekneden sabah saatlerinde sürat botuyla
ayrılan Abramoviç’in yakınları, Maymundere mevkisindeki askerî kamp alanında bir süre denize girdi.
(www.haberler.com)

Orta ve üst tabakayı; gelir düzeyi, eğitim, boş zamanı değerlendirme açısından karşılaştırınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.135: Gelir düzeyi tabakalaşmayı belirleyen ölçütlerdendir.

Fotoğrafları birbiriyle ilişkileri bakımından yorumlayınız. Tabaka, tabakalaşma ve sınıf kavramlarının ne
anlama geldiğini düşünerek fikirlerinizi paylaşınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

TOPLUMUN TABAKALI YAPISI
Bir işlek caddede hareket hâlindeki insanlara ya da bir mesire yerindeki insan kalabalığına yukarıdan kuş bakışı
bakıldığında onlardan her birinin her bir yana serbestçe hareket ettiği ve ötekilerle olan ilişkilerinden bağımsız olarak
kendi başlarına davrandıkları gözlenecektir. Ancak bu insanlar göründükleri gibi kendi başlarına olmayıp sosyal, kültürel ilişkilerle birbirlerine bağlıdırlar. Bunun nedeni, bireylerin, köylerde, kasabalarda, kent vb. yerlerde yerleşmeleri ve
bu yerlerde aile, arkadaşlık, akrabalık, komşuluk, işçilik, sendikacılık, öğretmenlik gibi çok çeşitli grupların üyeleri
olmalarıdır. Bu ilişkiler ya da bağlar, bireylerin yalnızca kimi özgürlüklerini yok etmekle kalmamakta, onları aynı
zamanda belli hiyerarşik gruplaşmalar biçiminde çeşitli kümelere ya da öbeklere de ayırmaktadır.
(www.fenedebiyat.cumhuriyet.edu.tr)

İnsanlar niçin hiyerarşik olarak çeşitli gruplara ayrılmaktadır? Tartışınız.
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Toplumsal Sınıf
HAZIRLIK SORULARI
1. Bir toplumsal sınıfın üyesi olmakla tabakalaşma sisteminde bir tabakada bulunuyor olmak aynı şeyler
midir? Düşününüz.
2. Türkiye'de alt ve üst sınıfların kimlerden oluştuğunu düşünüyorsunuz?

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Sınıf

TOPLUMSAL SINIFLAR
Toplumsal sınıflar, toplumsal tabakalaşmanın başka bir
biçimidir. Sınıf, toplumsal tabakalaşma tiplerinin modern
topluma özgü örneğidir. Çağdaş toplumlarda tabakalaşmadan
çok, sınıf ve sınıflaşmalardan söz edilmesi bu yüzdendir.
Hemen hemen her endüstriyel toplum, sınıf sistemine
dayanan bir tabakalaşma düzenine sahiptir. Toplumsal sınıf;
gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık gibi özellikler
bakımından birbirine benzeyen ve bunun bilincinde olan
insanların oluşturduğu bir kategoridir.
Toplumsal sınıfı örneklendirerek açıklamak gerekirse
kendisinin olmayan bir fabrikada belli bir ücret karşılığında
çalışan işçi belli bir yaşam düzeyine ve statüye sahiptir.
Ücretinin düzeyi oranında toplumsal zenginliklerden ya da
olanaklardan (eğitim, sağlık, dinlenme, spor, sanatsal etkinlikler vb.) yararlanır. Kendisi gibi işçi ya da düşük gelirli
insanların yaşadığı semtlerden birinde oturur. İşveren ise
fabrikanın sahibidir. İşletmesinin sağladığı kâr onundur.
Gelir düzeyi yüksektir. Kârı oranında toplumsal olanaklardan
yararlanır. Kentte kendisi gibi gelir düzeyi yüksek olan
kişilerin yaşadığı semtlerin birinde oturur. Toplumdaki
statüsü daha yüksektir. İşçi ile işverenin çıkarları, yaşam
biçimleri farklıdır. Onları ayıran yasal engeller olmasa da
toplumsal olarak fiziksel, kültürel yaşam alanları ayrılmıştır.
Toplumsal sınıfları birbirinden ayıran temel kriterler
şunlardır: gelir, yaşam biçimi ve sınıf bilinci. Örneğin önceki
çağlarda toprak mülkiyeti, sınıfları birbirinden ayıran temel

unsurlardan birisiydi. Çağdaş toplumda bir mesleğe
mensubiyet, büyük ölçüde kişileri belirli bir toplumsal sınıf
içerisine yerleştirmektedir. Böylece ücretle çalışan işçiler
ile serbest meslekler, el işleri ile fikir işleri arasında gelir
ve prestij bakımından büyük farklar ortaya çıkmaktadır
(Görsel 2.136)
Her toplumsal sınıfın kendine özgü bir yaşam biçimi
vardır. Sınıfların yaşam biçimleri sınıfların kendilerine özgü
kültürlerini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşam
düzeyinin yükselmesi ve uygulanan siyasi politikalar, toplumsal sınıfların yaşam biçimindeki farkların gittikçe azalmasını
sağlamıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı
toplumsal sınıflardaki insanlar arasında giyinme, eğlence,
beslenme bakımından bir benzerlik oluşmuştur. Sınıf bilinci,
bireyin hangi sınıfa ait olduğunun farkında olmasıdır. Bir
sınıfın sınıf bilincine ulaşabilmesi için gelişmesini engelleyen faktörleri ve kendi çıkarlarını bilmesi, bu çıkarlar
doğrultusunda rolünün gerektirdiği davranışları yapması
gerekir.
Bir sınıfa mensup olma, belirli biçimde düşünme ve
belirli şekilde tepkide bulunmayı gerektirir. Bu aidiyet
duygusu, ister istemez bazı fikirlere karşı yakınlık, bazı
fikirlere karşı da uzaklık oluşturur. Her sosyal sınıfın kendisine özgü efsanesi, geleneği ve belirli tasavvurlara ve imajlara dayanan bir algılama biçimi vardır. Burjuvazi sınıfı için
mülkiyet, işçi sınıfı için grev hakkı buna örnek gösterilebilir.

Görsel 2.136: Gelir, meslek ve eğitim toplumsal sınıfların en önemli belirleyicileridir.
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Sınıf sisteminin diğer tabakalaşma modellerinden farklı yönlerini dört ana başlıkta toplayabiliriz:
Sınıf
düzenleri
değişkendir.

Tabakaların diğer biçimlerinden farklı olarak sınıflar, yasal ya da dinsel emirlerle kurulmazlar. Bu sebeple sınıf sistemi daha hareketli bir yapıya sahiptir. Bu sistemde sınıflar
arasındaki farklılıklar da açıkça belli değildir.

Sınıfsal konumun
bazı kısımları
kazanılır.

Hiçbir birey, içinde bulunduğu sınıfa doğuştan mensup değildir.
Bireyler kendi sınıflarını kısmen belirleme hakkına sahiptirler.

Sınıf
ekonomik
temellidir.
Sınıf düzenleri
büyük çaptadır ve
kişisel değildir.

Sınıf sisteminin diğer modellerden ayrılan en önemli özelliği temelinde ekonominin
bulunmasıdır.
Sınıf sistemleri, esas olarak kişisel olmayan türden büyük ölçekli bağlantılarla işler. Örneğin
belirli meslek grupları daha yüksek ücretlerle çalışırlar. Bu durum bireyin değil, o meslek
grubunun sorunudur. Farklılıkların temelinde kişisel özelliklerden çok ekonomik koşullar yatar.
Tablo 2.14: Sınıf sisteminin tabakalaşma modellerinden farklı yönleri

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.137: Görseller farklı ekonomik yaşantıları ve gelişmişlik düzeylerini göstermektedir.

Yukarıdaki görsellerden hareketle burada yaşayan insanları gelir düzeyi ve yaşam biçimleri bakımından karşılaştırınız. Yaptığınız karşılaştırmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki görseli inceleyip metni okuyarak soruları cevaplayınız.

TITANIC (TİTANİK)
Edward (Edvırt) Dönemi İngiltere’sinin belirgin
özelliği, iyice tanımlanmış tabakalara ayrılmış olması ve
güçlü bir sınıf bilincinin bulunmasıydı. Zamanın büyük
transatlantikleri yolcu sınıflarını kesinlikle birbirinden
farklı kılan sistemleri ile bu statü düzeninin aşırı biçimdeki örnekleriydi. British White Star Line (Biritiş Vayt Sıtar
Layn) ortaklığının bir gemisi olan Titanic 1912’de göreve

Görsel 2.138: Titanik,14.04.1912’de bir buz dağına çarparak battı.

çıkıyordu. Dönemin en büyük ve lüks yolcu gemisi olan
Titanic, en güvenilir gemi olarak da ün yapmıştı. Taşıyabileceği toplam yolcu sayısının yalnızca %30’una yetecek
kadar kurtarma kayıkları vardı. İlk yolculuğunda Titanic,
Kuzey Atlantik Denizi’nde bir buzul ile çarpıştı. Görevliler ve yolculardan oluşan toplam 2200 kişinin 1500’den
fazlası batan gemiyle birlikte Kuzey Atlantik Denizi’nin
sularına gömüldü (Görsel 2.138).
Bundan birkaç yıl önce White Star Line ortaklığının
başka bir yolcu gemisi Republic (Ripablik) battığı sırada
gemi kaptanı Sealby (Şelbi) kurtarma kayıklarına girmekte olan yolculara şunları söylüyordu: Unutmayın önce
kadınlar ve çocuklar binecek; sonra birinci kamara, sonra
öbürleri. Titanic’te böyle bir kural yoktu ama kurtulan
yolcuların örnekleri konumları itibarıyla bunun bir
rastlantı olmadığını gösteriyordu. Tarihsel araştırma ve
soğukkanlı istatistik veriler gösteriyor ki ilgisizlik,
vurdumduymazlık, şans ve gemide bulunulan yer, hep
birinci sınıf yerlerdeki yolcuların lehine ve üçüncü sınıf
yerlerdeki yolcuların aleyhine çalışmıştır.
(Özer Ozankaya, Toplumbilim, s.155)

1. Titanic’te yolcuları niçin farklı mevkilere ayırmış olabilirler? Nedenlerini söyleyiniz.
2. Kendinizi bir toplumsal sınıfın üyesi olarak görüyor musunuz? Eğer görüyorsanız bu durum yaşamınızı
nasıl etkiliyor? Tartışınız.
3. İnsanlar niçin farklı sınıflandırmalara tabi tutulurlar? Toplumsal sınıfların temelinde hangi faktörler rol
oynar? Tartışınız.

Yorumlayınız
Sizce fotoğraflardan hangileri aynı yaşam düzeyini yansıtıyor olabilir? Bunu belirlemedeki ölçütlerinizin neler olduğunu boşluklara yazınız.
1

2

3

4

5

6

179. Görsel: Farklı gelir gruplarının yaşam biçimleri

Görsel 2.139: Farklı gelir gruplarının yaşam biçimleri
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Tabakalaşma Piramidinin Neresindeyiz?
HAZIRLIK SORULARI
1. Toplumsal tabakalaşmanın her toplumda aynı olmamasının nedenleri neler olabilir?
2. Türkiye’de yaşayan insanların gelir düzeyleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3. Kendinizi bir sınıfa ait hissediyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Tabakalaşma Piramidi

TABAKALAŞMA PİRAMİDİ
Sosyolojik incelemelerde toplumsal tabakalaşma bir piramide benzetilerek açıklanmaya çalışılır. Toplumsal olanaklardan pay alma oranı toplumsal tabakalaşma piramidinin
şeklinin değişmesine neden olur. Eğitim, sağlık, spor, siyaset,
ekonomi, kültür ve sanat gibi olanaklardan yararlanma
düzeyi, bireylerin hangi toplumsal tabaka içinde yer aldığının
belirlenmesinde dikkate alınması gereken bir ölçüttür.
Her toplumda tabakalaşma farklı biçimlerde karşımıza
çıkar. Bu yüzden her toplum için toplumsal tabakalaşma
şekilleri farklıdır. Gelişmiş toplumlarda toplumun refah
seviyesi yükselmiştir. Bunun en önemli göstergelerinden biri,
orta tabakayı oluşturan bireylerin sayıca artmış olmasıdır.
Buna karşılık az gelişmiş toplumlarda toplumun ekonomik
refahı düşük olduğu için alt tabaka daha geniş, orta tabaka ise
daha dardır. Orta tabakayı belirlemek diğer tabakalara göre
daha zordur. Orta tabaka alt ve üst tabakalar arasında yer
aldığı için ikisinin de özelliklerini taşıyabilir. Toplumsal
tabakalaşma piramidi alt, orta ve üst tabakadan oluşur.
Üst Tabaka
Üst tabaka önemli miktarda mülkiyete sahip olan az sayıdaki kişilerden oluşmaktadır. Anthony Giddens’a göre üst
tabaka içindeki eski ve yeni zenginler arasında açık seçik bir
statü farkı vardır. Mülkiyetleri birkaç kuşak öteden beri var
olan aileler, servetlerini kendileri kazananlara küçümsemeyle
bakarlar. Bu ikisi kimi bağlamlarda karışık olsa da orta sınıf
kökenleri olanlar kendilerini uzun süredir yerleşik olan,
servet sahiplerinin bulunduğu çevrelerden dışlanmış olarak
hissederler. Mülkiyet hem Marks’ın hem de Weber’in vurguladığı gibi güç yaratır. Üst tabaka üyeleri yüksek mevkilerde
büyük bir çoğunlukla temsil edilirler. Üst tabakada bulunanların tüketim alışkanlıkları gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Kültürel
ve sanatsal etkinliklerden sınırsızca yararlanabilirler. Her tür
sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetin içinde bulunabilirler.
Üst tabakanın görünümü ülkelerin gelişmişlik düzeyine
göre farklılık gösterir. Yandaki görselde de görüldüğü gibi
gelişmiş ülkelerde üst tabaka daha geniş ve sayıca daha fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise üst tabaka daha dar ve sayıca
daha azdır.

Orta Tabaka
Orta tabaka pek çok farklı meslekteki insanı kapsamaktadır. Gelişmiş toplumlarda bugün nüfusun büyük bir bölümü
bu tabaka içindedir. Çünkü hizmet sektöründe çalışanlar,
sanayi sektöründe çalışanlara oranla ayırt edilebilir derecede
artmıştır.
Orta tabaka içinde birbirinden farklı üç kesim bulunmaktadır. Orta tabakanın ortası kendi işlerinin başındaki küçük iş
sahipleri, küçük market sahipleri ve çiftçilerden oluşur. Orta
tabakanın üstü esas olarak yönetici konumunda ya da profesyonel konumda olanlardan oluşmaktadır. Bunların çoğunluğu
bir yüksek öğrenim görmüştür.
Toplumsal ve politik konular hakkındaki liberal görüşleri
benimseyenlerin oranı özellikle profesyonel gruplar arasında
oldukça yüksektir.
Orta tabakanın altı; büro elemanları, satış temsilcileri,
hemşireler ve diğerlerini kapsayan heterojen bir kategoridir.
Alt Tabaka
Alt tabaka üyeleri üst ve orta tabakaya kıyasla ayırt edici
derecede kötü çalışma koşulları ile düşük yaşam standartlarına sahiptir. Bunların çoğunluğu uzun süredir işsiz olanlar ile
iş bulamayanlar arasında yer almaktadır. Örneğin inşaat
işçileri, seyyar satıcılar bu tabakada yer alırlar.
Üst Tabaka

Gelişmemiş ülkelerin
tabakalaşma piramidi
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Orta Tabaka

Gelişmiş ülkelerin
tabakalaşma piramidi

Alt Tabaka

Gelişmekte olan ülkelerin
tabakalaşma piramidi

Tablo 2.15: Tabakalaşma piramitleri
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2. ÜNİTE

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplayınız.

İşte Türkiye’nin Otomobil Tercihi
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine
göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam
pazarı, 2018 yılında bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 35,06 azalarak 620.937 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılında 956.194 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı,
2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 azalarak
620.937 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılında 956.194
adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları,
2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,71 oranında
azalarak 486.321 adet oldu.
www.ntv.com.tr

Görsel 2.140: İçinde bulunulan tabakaya göre otomobil modeli değişiklik gösterir.

Görselleri ve haberleri dikkate alarak insanları alt, orta ve üst tabakaları olan bir piramide yerleştirecek
olsaydınız kimler hangi tabakada yer alırdı? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Biliyor muydunuz?
Orta Direk Gelir Dağılımında Payını Artırdı
Türkiye’de gelir dağılımında kısmi bir düzelme yaşandığını, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılı gelir
dağılımı araştırmasına göre en yoksul %20’lik dilim ile en zengin %20’lik dilim arasındaki farkın 7,7 kat olduğunu
biliyor muydunuz?
(www.e-icisleri.gov.tr)
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2. ÜNİTE
Haber

Aşağıdaki görselleri inceleyip metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Gelişmiş Bir Ülke: Norveç
Norveç; İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en gelişmiş
ülkelerinden biridir. Birleşmiş Milletler kaynaklarına
göre yaşam standartları çok gelişmiştir. Diğer yandan suç
oranının en düşük olduğu ülkedir. Ülkede yılda bir veya
iki cinayet olduğu görülmektedir. Buna karşılık ülke
intihar oranlarında Avrupa oranlarının üstündedir. Öte
yandan sosyal devlet anlayışının üst düzeyde olduğu bir
ülkedir, bireye değer verilir. Sosyal güvenlik sistemi çok
gelişmiştir.

Görsel 2.141: Gelişmiş ülkelerde yaşam koşulları

Norveç, Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa
Birliği’ne girmeyi düşünmemektedir. Ayrıca ülke, kıyılarındaki petrol rezervlerinin zenginliği, dünya ve Avrupa
balıkçılık sektörünü elinde bulundurması ile tanınmaktadır.
(www.sabah. com.tr)

Görsel 2.142: OECD amblemi

OECD: Türkiye Artık Yüksek Gelirli Ülke
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
gelişmiş ülkelerdeki düşük, gelişmekte olan ülkelerdeki
yüksek büyümenin, ülkelerin gelir klasmanında değişime
neden olduğunu belirterek "2015'in orta gelirli ülkeleri
Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakistan,
Meksika, Güney Afrika ve Türkiye şu anda yüksek gelirli
ülkeler" değerlendirmesinde bulundu. OECD'nin "Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 2017" raporunda
Türkiye, "Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen" ülkeler
klasmanında gösterildi.
(www.sabah.com.tr)

Yoksul Ülke: Bangladeş’te Yaşam
Güney Asya ülkesi Bangladeş, dünyanın en fakir ve
gelişmemiş ülkelerinden biri olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 150 milyon nüfusu bulunan Bangladeş'te, kalabalık
nüfus ve ekonomik kaynakların yetersizliği nedeniyle
yoksulluk yaşanıyor. Ülkede ekonominin geliştirilmesi
için yerel ve uluslararası çabalara ve nüfus planlaması
çalışmalarına rağmen yoksulluk büyük boyutlara ulaşmış
durumda.
(www.timeturk.com.tr)

Görsel 2.143: Gelişmemiş ülkelerde yaşam koşulları

Üst Tabaka
Orta Tabaka
Alt Tabaka

1. Tabakalaşma niçin piramitle gösterilir? Tartışınız.
2. Yukarıdaki haberlerden yararlanarak verilen ülkeleri tabakalaşma düzeyi açısından karşılaştırınız.
Elde ettiğiniz sonuçlara göre bu ülkelerin yukarıda verilen tabakalaşma piramitlerinden hangisine
uygun olduğunu boşluklara yazınız.
3. İçinde bulunduğunuz toplumun yapısından hareketle tabakalaşma piramidini yorumlayınız.
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Tabakalaşma Türleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Yaşadığınız toplumda bir tabakadan diğerine geçişin mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi
paylaşınız.
2. Her toplum iki sınıftan mı oluşur? Düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Kölelik, Kast, Zümreler, Açık Sınıf Tabakalaşması, Yarı Kapalı Tabakalaşma, Kapalı Tabakalaşma

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA TÜRLERİ
Toplumsal tabakalaşma tarihsel ve toplumsal olarak
dönemden döneme ve toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Ancak bir eşitsizlik biçimi olarak toplumsal
tabakalaşma her yerde vardır. İş bölümü, teknoloji ve
üretimin gelişmediği toplumlarda tabakalaşma sistemi yaş
ve cinsiyet temelinde oluşmaktadır.
Gelişmiş sanayi toplumları katı tabakalaşma sistemine
sahip değildir ve bu toplumlarda eşitsizliğin bazı türleri
azalmaktadır. Örneğin ırkından dolayı kimse köle olarak
çalıştırılamaz. Tabakalaşmaya yol açan eşitsizlik olgusu
genel bir olgu olup her toplulukta görülebilen bir olgudur.
Ancak geçmişten günümüze tabakalaşma yapısı, daha katı ve
kapalı bir tabakalaşma yapısından her bireyin insan ve
yurttaş haklarına eşit olarak sahip olduğu esnek bir tabakalaşmaya doğru değişiklik göstermiştir. İnsanlığın tarihsel
gelişim sürecinde ortaya çıkan üç tür tabakalaşma biçimi
vardır.
Kapalı Tabakalaşma
Kapalı tabakalaşma, toplumsal tabakalar arası geçişin
yasalar, gelenekler ve dinî kurallarla yasaklandığı sistemdir.
Bireyler doğumla birlikte belirli statülerin içine yerleştirilmiştir. Bireyler başarı ve yeteneklerinden ziyade ırk, renk,
aile, gelenek vb. ölçütlere göre belirli tabakalar içinde yer
alır. Örneğin Hindistan’da görülen kast sistemi ve 19. yüzyıla
kadar görülen kölelik sistemi gibi.
•

•

•
•
•
•

Hintlilerin inanışına göre dört çeşit kast vardır.
Brahmanlar (Rahipler): Sisteminin en üstünde yönetici
grubunda yer alırlar. Görevleri kutsal düzeni sürdürmektir.
Kshatriyalar (Savaşçılar): Toplumsal düzeni korumakla
görevli savaşçılar ve prenslerden oluşur.
Vaishyalar (Vaişya): Esnaf ve zanaatkârlardan oluşur.
Sudralar: İşçiler ve hizmetçilerden oluşur.

Paryalar, sistem dışına itilen hiçbir kasttan olmayan
yukarıda verilen dört düzeydeki temel kastlara kabul
edilmeyen sınıftır. Bu nedenle bu sınıfa “dokunulmayanlar”
sınıfı denilmektedir. Paryalar toplumsal ve hukuki bakımdan en mağdur olan sınıftır.
Yarı Kapalı Tabakalaşma
Yarı kapalı tabakalaşmada hiçbir birey kendi kişisel
başarısı ve yeteneğiyle yükselemez, statüler doğuştandır
fakat sürekli değildir. Statü yükselmesi ancak bunu hukuken
yapmaya yetkili olan otorite tarafından sağlanabilir. Bu
tabaka biçimine en uygun örnek meslek zümreleridir.
Bu sistem Avrupa’da Feodal Dönem’de ortaya çıkmış ve
gelişmiştir. Ortaçağ Avrupası’ndaki krallık sistemi ve
Osmanlı'daki lonca örgütleri buna örnek gösterilebilir. Bu
dönemde asker bir ailenin çocuğu asker, tüccar bir ailenin
oğlu tüccar olarak sistem içinde yaşamına devam ederdi.
Zengin olan tüccarlar, krala sağladıkları maddi yardımlar
karşılığında soyluluk unvanları satın alabilirlerdi.

Açık Tabakalaşma
Açık sınıf tabakalaşması tabakalar ve sınıflar arası geçişte
yeteneklerin ve gayretlerin belirleyici olduğu tabakalaşma
tipidir. Fırsat eşitliğine önem veren demokratik toplumlarda
görülür. Bu tabakalaşma türünün en önemli özelliği insanların
toplumsal hareketliliğine izin vermesidir. Diğer bir deyişle
insanlar, bulundukları sınıf içinde her zaman yükselme veya
düşme olasılığına sahiptirler. İnsanların sınıf içinde veya
toplum içindeki durumlarını yükseltebilme şansı, aldığı
eğitime veya çalışmasına bağlıdır. Ancak yine de bazı şartlarKast sistemi: Hindistan toplum yapısı, toplumsal durum- da aile temeli veya ailenin sosyoekonomik durumu çocuğun
ları, hak ve görevleri bakımından birbirinden tamamıyla ilerlemesinde veya ilerleyememesinde bir etken olabilmektefarklı kastlara bölünmüştür. Kastlar birbirlerinden tama- dir. Zengin bir ailede doğanlar mevcut sosyal basamakları
mıyla ayrılmış, birbiriyle evlenmeleri, bir kasttan diğeri- daha çabuk tırmanabilirken doğuştan böyle bir şansa sahip
ne geçmeleri kesin bir biçimde yasak olan kapalı tabaka- olmayanların bu merdivenleri hızlı tırmanabilme imkânı çok
lardır. Belirli bir kasta bağlanma ırsidir, zorunludur ve fazla olmamaktadır. Günümüzde hemen her toplumda birbirinden az çok farklı olsa da bir sınıf sistemi mevcuttur.
sona ermesi mümkün olmayan daimî bir durumdur.
Kölelik sistemi: Köle, “hukuka ve geleneklere göre bir
başkasının malı sayılan, hiçbir hakka sahip olmayan bir
eşya” olarak tanımlanır. Eşitsizliğin en üst biçimidir.
Köle sahibi, emrindeki köleye her istediğini yapabilir ve
bu davranışından dolayı hiç kimseye hesap verme durumunda değildir. Köleleri birbirine bağlayan ve koruyan hukuki
bir temel yoktur. Köleler kendi aralarında evlenebilirler
ancak köle sahibi kölenin ailesini istediği zaman satabilir.
Köleler vatandaşlık hak ve hürriyetlerine sahip değildir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.144: Kast sisteminin dışında ve daha altında kabul edilen
Dalit tabakasına mensup kadınlar

Görsel 2.145: Köleler, tabakalaşma sisteminin
en alt tabakasında yer alır.

1. Fotoğraflardaki görüntülere çağdaş toplumlarda rastlanabilir mi? Açıklayınız.
2. Fotoğraflarda gördükleriniz günümüzde hâlâ varlığını sürdürüyor olabilir mi? Tartışınız.
3. Tabakalaşma sistemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 2.146: Tekstil işçileri

Görsel 2.147: Bir üst düzey yönetici

1. Yukarıdaki görseller toplumsal tabakalaşma hakkında size nasıl bir fikir veriyor? Düşüncelerinizi
açıklayınız.
2. Görseldeki tekstil işçilerinden biri çok çalışarak ya da mesleğiyle ilgili daha iyi bir eğitim alarak yukarıdaki kişi gibi üst düzey bir yönetici konumuna gelebilir mi? Görüşlerinizi söyleyiniz.
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Haber
Aşağıdaki görselleri inceleyip metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Köleliği 21. Yüzyılda Yasakladılar
Moritanya Meclisi, köleliği yasaklayan bir yasa çıkardı. Meclis Başkanı Messaoud Ould Boulkheir (Messaud
Old Bulkheir) “Milletvekilleri köleliği cezalandıran
yasayı kabul etti.” açıklamasını yaptı. Moritanya’da
kölelik 1981 yılında çıkarılan bir kararname ile yasaklanmış olsa da insan hakları grupları, yüz binlerce kişinin
hâlâ köle olarak çalıştırıldığını açığa çıkarmıştı. Yeni
yasa, bir kişinin köle olarak kullanılmasının 10 yıla kadar
hapisle cezalandırılmasını öngörüyor (Görsel 2.148).
(www.iyibilgi.com)

Görsel 2.148: Moritanya'da kölelik

Amelelikten CEO'luğa İnanılmaz Yükselişin Öyküsü
Kasım Terzioğlu, Adıyaman’da liseyi bitirdikten sonra
inşaat ustası olan babasının yanında çalıştı. Daha sonra 5
arkadaşıyla birlikte iş bulma umuduyla Adıyaman’dan
İzmir’e göç edip bir inşaatta çalışmaya başladı. Çalıştığı
inşaat daha sonra genel müdür yardımcısı olacağı şirketin
inşaatıydı. İnşaat bittiğinde firmanın sahibi ona, fabrikada
hamur bölümünde çalışmayı teklif edince harç karan elleri
hamur karmaya başladı. Fabrikanın her kademesinde
çalıştı, her metrekaresinde onun alın teri vardı. O şimdi
143 şubeli şirketin genel müdür yardımcısı olarak çalışıyor. Terzioğlu, iş hayatındaki başarısını çalışkan, dürüst ve
efendi kişiliğine bağlıyor (Görsel 2.149).
(www.kigem.com)

Görsel 2.149: Kasım Terzioğlu

Kast Sistemi Tarihinde Bir İlk
Hindistan’da binlerce yıldır süren kast sistemi alt
tabakadan yönetime oynayan birinin sayesinde tarih
oluyor. Hindistan’da ilk kez, “insanların dokunmaya dahi
tenezzül etmedikleri” yoksul Dalit tabakasına mensup bir
kadın ülke liderliğine oynuyor. Hindistan halkından aldığı
destek her geçen gün büyüyen, muhalefetteki Bahujan
Samaj Partisi lideri Mayawati eğer bunu başarırsa Hindistan tarihinin ilk kast dışı lideri olacak (Görsel 2.150).
(www.yenisafak.com.tr)

Görsel 2.150: Mayawati

1. Haber metinlerinde hangi tabakalaşma türleri anlatılmaktadır? Bu tabakalaşma türlerinin özellikleri
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Çağdaş toplumlarda tabakalar arasında geçiş mümkün müdür? Tartışınız.
3. Eşitsizlik, sınıf temelli toplumlarda azalmakta mıdır? Tartışınız.

169

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE
Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

MODERN BİR OLGU OLARAK
SOSYAL SINIFLAR
Sosyal sınıflar ve sosyal tabakalaşmalar öteden beri
toplumların ve toplumsal yapıların oluşmasında en etkin
rollerden birini oynamıştır. Sosyal sınıf ve sosyal tabakalaşmaları inceleyebilmenin en iyi yollarından biri de sosyal
yapıyı analiz etmektir. Çünkü sosyal sınıf ve tabakalaşmalar, sosyal yapının ana unsurlarından biri olarak kabul
edilmektedir. Tabakalaşma eşit olmayan sosyal etki ve
hayat şartlarına sahip insan katmanlarında toplumun
bölünmesidir. İnsanlar üç tabakalaşma boyutunun farklı
şekillerde onlara verdiği sosyal statülere sahiptir. Bu
boyutları zenginlik, güç ve prestij olarak sıralayabiliriz.
Geçmişten günümüze sosyal sınıflar ve sosyal tabakalaşma
kavramları sanki aynı gerçeğe denk düşüyormuş gibi
algılanmıştır. Bu anlayışın sanayileşmeye diğer bir deyişle
modern dönemlere kadar devam ettiğini söylemek mümkündür. Çünkü sosyal sınıflar sanayileşmeyle birlikte
tarihteki tüm sosyal tabakalaşma tarzlarından farklı bir

Görsel 2.151: Toplumsal sınıflar sanayileşmeyle ortaya çıkmıştır.

tarzda ortaya çıkmıştır. Köy tipi yapıdan şehir tipi bir
yapıya geçişle birlikte toplumsal değerler değişikliğe
uğramış; sosyal sınıfları daha çok, tüketim biçimi, oturulan mekân, gelir, meslek vb. gibi ölçütler belirlemiştir.
(www.sosyalbil.selcuk.edu.tr)

1. Metni inceleyerek gelir düzeyinin, sınıfların oluşmasında belirleyici bir ölçüt olup olmadığını açıklayınız.
2. Sosyal sınıfların temelinde neler yer almaktadır? Belirtiniz.
3. Bireyin statüsü ile gelir düzeyi arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki eşleştirme tablosunda kavramlara ait açıklamalar verilmiştir. Açıklamalara karşılık gelen
kavramların numaralarını boş bırakılan kutucuklara yazınız.
1. Gelişmiş toplumlarda bugün nüfusun büyük bir bölümü bu tabaka içindedir.
2. İnşaat işçileri, seyyar satıcılar bu tabakada yer alırlar.
3. Üretime büyük sermaye gücü ile katılanların oluşturduğu tabakadır.

Yarı Kapalı Tabakalaşma
Kapalı Tabakalaşma
Toplumsal Tabaka

4. Tabakalar arasında geçişin yasaklandığı, belirli statüleri değiştirmenin
olanaksız olduğu tabakalaşma biçimidir. Örneğin Hindistan'da görülen
kast sistemi gibi.

Toplumsal Sınıf

5. Nüfusun gelir dağılımı, eğitim düzeyi, toplumsal saygınlık gibi ölçütlere
göre farklılaşarak toplumsal yapı içinde hiyerarşik biçimde çeşitli toplumsal birimler oluşturmasıdır.

Açık Tabakalaşma

6. Bir tabakadan diğer bir tabakaya geçmek kısmen serbesttir. Köleci
toplumsal düzenin yıkılması ile ortaya çıkan feodal toplumlarda
görülen tabakalaşma biçimidir.

Orta Tabaka

7. Bir toplumda benzer yaşam tarzına sahip insanların oluşturduğu bir kategoridir.

Üst Tabaka

8. Tabakalar arası geçişin serbest olduğu tabakalaşma tipidir. Örneğin yoksul
bir aile çocuğunun profesör olması gibi.

Alt Tabaka
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Toplumsal Hareketlilik ve Türleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Almış olduğu eğitim sayesinde sınıfsal konumlarını değiştiren kişilere çevrenizden örnekler gösteriniz.
2. Gelecekte siz de ailenizin statüsüne sahip olmak istiyor musunuz? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsal Hareketlilik, Dikey Hareketlilik, Yatay Hareketlilik, Coğrafi Hareketlilik

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ve TÜRLERİ
Bireylerin ya da grupların toplumsal yapı içinde fiziksel
mekân ya da toplumsal konumları açısından yer değiştirmelerine toplumsal hareketlilik (mobilite) denir. Bireyler ya da
gruplar, toplumsal tabakalar arasında ya da aynı tabaka içinde
yer değiştirebilirler. Toplumsal hareketliliğin yatay ve dikey
olmak üzere iki çeşidi vardır.
A) Dikey Hareketlilik
Bir tabakadan diğer bir tabakaya ya da bir sınıftan diğer bir
sınıfa geçiş dikey hareketlilik olarak tanımlanır. Dikey
hareketlilikte bireyin toplumsal konumu, buna bağlı olarak da
yaşam biçimi değişir. Dikey hareketlilikte eğitim, ekonomi,
siyasi güç gibi etkenler rol oynar.

B) Yatay Hareketlilik
Dikey hareketlilikten farklı olarak bir toplumsal tabakada
yer alan bireyin işini, çevresini ya da yaşadığı yeri yaşam
biçimi değişmeden benzer olan başka bir iş, çevre ya da yerle
değiştirmesine yatay hareketlilik denir. Örneğin köyde ya da
kırsal kesimdeki bir tarım işçisinin kente göçüyle burada
vasıfsız olarak yaptığı işler ve bulunduğu konum yatay
hareketliliktir. Bir fabrika işçisinin başka bir fabrikada işçi
olması, bir öğretmenin başka bir okula öğretmen olarak
atanması, bir valinin bir şehirden başka bir şehre vali olarak
atanması yatay hareketliliktir. Örneklerden de anlaşılacağı
üzere toplumsal prestij ve gelir düzeyi açısından aynı olan
meslekler arasında geçişler bu anlamda yatay hareketliliktir.

Üst Tabaka
Orta Tabaka

Üst Tabaka
Orta Tabaka

Dikey
Hareket

Alt Tabaka

Alt Tabaka
Dikey
Hareket

Yatay
Hareket
Yatay
Hareket
Yatay
Hareket

Tablo 2.16: Dikey hareketlilik

Tablo 2.17: Yatay hareketlilik

Örneğin alt tabakada bulunan bir kişinin aldığı eğitim
sonucu üst düzey bir bürokrat olması, bir iş yerinde çalışan
işçinin bir süre sonra iş yerinin patronu olması veya siyasal bir
partiden milletvekili olması birer dikey hareketliliktir.

Toplumsal yapıda yatay hareketlilik, açık sınıf tabakalaşmasının yaygın olduğu demokratik toplumlarda gelir ve
saygınlık düzeyi aynı olan meslekler arasındaki geçişi ifade
eder. Bir müdürün başka bir birimde müdür olması, köydeki
bir tarım işçisinin kentte inşaat işçisi olması veya tersi durumlar birer yatay hareketliliktir. Toplumsal yapıda görülen bu
değişiklik bireyin statüsünde belirgin bir artma ya da azalma
oluşturmadığından yaşam koşullarında büyük farklılıklar
görülmez. Coğrafi mekânda yatay hareketlilik, kişilerin
yaşadıkları yerden başka bir yere doğru yaptığı yer değiştirmelerdir. Bu bir ülkeden başka bir ülkeye ya da aynı ülke
içinde bir bölgeden başka bir bölgeye ya da kente olabilir.
Köyden kente göç etmek ya da yurt dışına çalışmak için
gitmek buna bir örnektir. Gezi ve ticari amaçlı yer değiştirmeler de coğrafi mekânlardaki yatay hareketliliktir. Bu tip
hareketlilik, mesleki hareketlilikle (meslek değiştirme
hareketleri ile) birlikte veya ayrı olarak gerçekleşebilir. Eğer
bir kentte marangozluk yapan bir bireyin başka bir kente
yerleşmesi ve orada aynı ya da farklı bir meslekle hayatını
kazanması söz konusu ise bu durum hem coğrafî hem de
toplumsal yapıdaki yatay hareketliliği ifade eder.

Yukarıya doğru hareketlilikte kişi statü elde ederken aşağı
doğru hareketlilikte statü kaybına uğrar. Örneğin taşrada bir
kasaba eczacısı olarak çalışan birinin zaman içinde ilaç sektöründe üretim yapan bir patron konumuna yükselmesi dikey
hareketliliktir. Burada bireyin statüsünün yükselmesi ile geliri
artmış, iş ilişkileri ve yaşam biçimi değişmiştir. Benzer bir
şekilde süpermarket sahibinin iflas ederek bir markette işçi
olması aşağıya doğru dikey hareketliliktir. Sanayileşmenin ve
demokrasinin geliştiği çağdaş toplumlar her türlü dikey
hareketliliğe izin vermekte hatta teşvik etmektedir. Böyle bir
gelişmede herkese eğitim imkânı veren eğitim hakkı ilkesinin
ve eğitimde fırsat eşitliğinin önemli rolü vardır. Örneğin fırsat
eşitliğinin olduğu demokratik toplumlarda yoksul ama
yetenekli bir birey elde ettiği başarılarla alt tabakadan orta
tabakaya geçebilir. Bunun da toplumsal barışın sağlanmasına
olumlu katkıları vardır.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
Okul Müdürlerinin Yerleri Değişti

Ünlü ve Zengindi Şimdi 5 Kuruşa Muhtaç

Milli Eğitim Bakanlığının son çıkardığı Yönetici
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre temmuz
ayının ilk günü esas alınacak şekilde 5 yılını dolduran
okul müdürleri rotasyona uğrayacak. Yönetmeliğe göre
aynı eğitim kurumunda 5 yıl müdürlük görevini
yürütenler zorunlu yer değiştirme suretiyle başka eğitim
kurumlarına müdür olarak atanacaklar.
(www.bafrahaber.com)

Yıllarca yöneticilik yaptı. Tek başına futbol takımını
yönetti. Evini, iş yerini, arabasını kaybetti. O dev gibi
adam eridi, mum gibi oldu. Sol bek de oynardı, santrfor
da. Takım sıkıntıya düştüğü vakit forvete geçer golü
atardı. Öyle iyi futbolcuydu. Uzun yıllar yöneticilik yaptı.
Futbol takımında menajerlik, şube kaptanlığı görevinde
bulundu. Şimdi nerede biliyor musunuz? Huzurevinde.
Kadıköy'deki evini, arabasını, her şeyini kaybetti.
(www.spor.haber7.com)

KOSGEB'le Hayallerini Gerçeğe Dönüştürdü
Her şey hayal etmekle başladı. Genç girişimcimizin hayalleri KOSGEB’le gerçeğe dönüştü. O, şimdi 30 kişinin
çalıştığı bir işletmenin “Genç Patron’u’’… 2013-2016 yılları arasında KOSGEB’in Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
kapsamında çalıştığı tekstil fabrikasının başka bir yere taşınması nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçte
KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katıldı ve yine KOSGEB’in Yeni Girişimci
Desteği sayesinde 2016 yılı başlarında kendi işinin sahibi oldu.
(www.kosgeb.gov.tr)

1. Metinlerde hangi toplumsal hareketliliklerden bahsedilmiştir? Sizler de buna benzer örnekler veriniz.
2. Modern toplumlarda toplumsal hareketlilik sadece yukarıya doğru mu gerçekleşmektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

ÇAĞDAŞ TOPLUMLARDA HAREKETLİLİK
Demokratik gelişmeler çağdaş toplumlarda her türlü
hareketliliğe imkân vermekte hatta bu hareketleri teşvik
etmektedir. Böyle bir gelişmede kamu eğitimi düşüncesinin
herkese eğitim imkânı veren eğitim hakkı ilkesinin önemli
rolü olduğu söylenebilir. Bu nedenle gelişen toplumlarda
insanlar, daha iyi hayat standardına ulaşabilmek için eğitimi
çok önemli bir araç olarak görmektedirler. Öte yandan sanayileşme ve toplumların bu yöndeki çabalarının iş bölümü ve
uzmanlaşmayı gerekli kılması da uzmanlaşmış bilgi ve beceri
ile donanmış insanları dikey hareketliliğe teşvik etmektedir.
(İsmail Doğan, Sosyoloji, s. 243)

Görsel 2.152: Bilgi paylaşımının temsilî görseli

Sanayileşme ile birlikte iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması toplumda nasıl bir hareketliliğe yol açmaktadır? Tartışınız.

Biliyor muydunuz?
Osmanlı toplumunda ayrı fonksiyonlara sahip zümrelerin bulundukları görevlerden ayrılmamaları arzu edilmekle
birlikte sınıflar arasında geçişler için bir engelin olmadığını, yönetenler sınıfına geçebilmek için devlete ve İslam dinine
hizmet ile görevinde başarılı olmak gerektiğini, Enderun’da alınan eğitimden sonra askerî sınıfa girilebilir ve genellikle
seyfiye içinde en yüksek mevkilere ulaşılabilir olduğunu, ayrıca medrese öğrenimi görmüş, kabiliyetli ve liyakat sahibi
kişilerin de adalet, eğitim, din ve sivil bürokraside en üst makamlara gelebildiklerini, yönetici sınıfa geçebilmenin en
önemli şartının da Islahat Fermanı’na kadar “Müslüman olmak” olduğunu, Osmanlı Devleti’nde sınıflar arası geçişe
imkân sağlayan bu sisteme dikey hareketlilik denildiğini biliyor muydunuz?
(www.tarihbilimi.gen.tr)
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyup görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
Züğürt Ağa
Şener Şen’in başrolünü oynadığı 1985 yapımı film, kuraklıkla verimsizleşen topraklarda yaşam mücadelesi veren
bir köy ağasının başından geçen olayları konu edinir. Oyuncuların hepsinin ağayla dürüstlük üzerine kurulu olmayan
ilişkileri göze çarpmaktadır. Yoksulluk ve fakirlik ağaya olan güveni bozmuştur. Tüm marabaları ağanın arkasından iş
çevirmektedir. Ağa bu nedenle bir türlü düzenini sağlayamamaktadır. Ağa aslında gururlu, temiz kalpli, cömert ve alçak
gönüllüdür. Fakat Kiraz hariç hiç kimse bunun farkında değildir.
Ağa tüm bu olumsuzlukların gölgesinde köyü satarak İstanbul’a göç eder. Hayatı boyunca çalışmamış olan ağa
İstanbul’da çeşitli işler dener fakat hiçbirinde başarılı olamaz. Ekonomik durumu gittikçe kötüleşen ağa, ağalığı sembolize eden tespih, tabaka, ağızlık, yüzük, kırbaç, at, poşu ve çizmelerini satarak zor durumdan çıkmaya çalışır. Zaman
içinde kendisiyle birlikte İstanbul’a göçen marabalarıyla farkı kalmaz. Ağa, filmin sonunda saygınlığını yitirmiştir. Film
ağanın yaptığı en iyi iş olan çiğ köfte sattığı görüntülerle son bulur (Görsel 2.153).
Bu kitap için derlenmiştir. www.alternatif-istanbul.net

Görsel 2.153: Züğürt Ağa filminin afişi ve filmden kesitler
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1. Metinde hangi tür toplumsal hareketliliklerden söz edilmiştir? Boşlukları doldurunuz.
2. Dikey ve yatay toplumsal hareketlilik hangi tabakalaşma biçiminde yaygın olarak görülmektedir?
Belirtiniz.
3. Coğrafi mekândaki yer değişikliklerinden biri olan göç, insanların sosyal ve ekonomik yaşamını nasıl
etkiler? Görüşlerinizi belirtiniz.
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Toplumsal Hareketliliği Etkileyen Etmenler
HAZIRLIK SORULARI
1. Toplumsal hareketliliğe etki eden faktörlerin neler olabileceğini düşününüz.
2. Yaşadığınız toplumda ekonomi, siyaset ve eğitim gibi etmenlerden hangisi toplumsal hareketlilikte
daha fazla rol oynamaktadır? Düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Demografi, Eğitim, Siyaset, Ekonomi

TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Toplumsal hareketliliğin yatay ve dikey boyutlarda ortaya
çıkıp gelişmesini sağlayan çeşitli etmenler bulunmaktadır.
Ancak bu etmenlerin bütün farklılıklarına rağmen ortak bir
yanı vardır. O da toplumsal hareketlilik gerçeğinin “toplumsal
başarı” arzusuna göre şekillenmesidir. Başarı her ne kadar
kişiden kişiye, toplumdan topluma değişse de başarı konusunda biçimsel ölçütlerin ortak olarak işlediği göz önüne alındığında toplumsal başarının her toplum için teşvik edici bir standart
olduğunu kabul etmek gerekir. Toplumsal hareketliliği etkileyen faktörler şunlardır:
• Demografik etmenler
• Ekonomik etmenler ve ailenin toplumsal yapısı
• Teknoloji ve teknolojik değişme
• Siyasal etmenler
• Eğitim etmeni

Toplumsal hareketliliği etkileyen diğer bir demografik
unsur, nüfusun aşırı artması ya da azalmasıdır.

Görsel 2.154: İstanbul, nüfus hareketliliğinin en yoğun olduğu kentimizdir.

Görsel 2.155: Ekonomi toplumsal hareketliliğin en önemli etmenidir.

Demografik Etmenler
Doğurganlık oranlarının sınıflara göre farklılık arz etmesi
hareketlilik etmeni olarak kabul edilmektedir. Buna göre üst
sınıflarda, doğum kontrolü konusunda duyarlı tutumlar
doğurganlık oranını düşürmektedir. Bu durum özellikle üst
sınıflarda kadroların doldurulamaması olgusunu da beraberinde getirmektedir. “Yukarılarda daima münhal (boş) yerler
vardır.” sözü bu toplumsal gerçeği açıklamaktadır. Böyle
durumlarda alt sınıflardan eleman alınarak kadroların doldurulmasına çalışılmaktadır. Açık sınıf tabakalaşmasının hâkim
olduğu demokratik toplumlarda üst kadroların doldurulması
bireyin statüsü ve yeteneği ölçüsünde rekabete dayalı olarak
gerçekleşmektedir (Görsel 2.154).

Ekonomik Etmenler
Toplumsal hareketliliğin başlıca faktörleri arasında ekonomik
etmenler yer alır. Hareketliliğin soya bağlı olmadığı durumlarda
meslek, gelir ve servet toplumsal hareketliliği doğrudan etkileyebilecek güç ve işleve sahiptir. Servet ve paranın değişmesiyle
birlikte dikey hareketlilik sonucunda insanların bir kısmı en
azından ikinci kuşakta eğitim imkânlarından azami ölçüde
yararlanabilme ve yöneldikleri statü gruplarının rol davranışlarında bulunabilecek durumlara gelebilmektedirler. Ülkelerin
gelişmişlik düzeyi toplumsal hareketliliğin daha açık ve yoğun
olarak yaşanmasını sağlar. Az gelişmiş ülkelerde bu durum tam
tersi bir şekilde işlemekte ve toplumsal hareketlilik imkânları
daha az olmaktadır (Görsel 2.155).

Nüfusun aşırı bir şekilde artması sonucu işsizlik, eğitim,
sağlık vb. nedenlerle göçler artmakta ya da savaşlar, hastalıklar, doğal felaketler gibi nedenlerle nüfusun aşırı bir şekilde
düşmesi toplumun iş gücü ihtiyacının karşılanamamasına yol
açmakta, bu da yabancı işçi ihtiyacını gerekli kılmaktadır.
Demografik etmen içinde yer alan ikinci bir olgu ise
göçlerdir. Aynı toplumda bir çevreden bir başka çevreye
(köyden kente) göç edildiğinde toplumsal hareketlilik imkânı
artmaktadır. Özellikle mesleki uzmanlığın arttığı kent
hayatında dikey hareketlilik için çeşitli seçenekler bulunmaktadır.
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Ailenin Toplumsal Yapısı
Aile yapısının hem toplumsal başarıyı hem de toplumsal
hareketliliği olumlu ve olumsuz yönde etkilediği ileri sürülmektedir. Özellikle servet ve gelir düzeyinin aile kaynaklı
olabileceği düşüncesi bu iddiayı güçlendirmektedir.

Siyasal Etmenler
Siyasi yönetim biçimlerinin toplumsal hareketliliği etkilediği söylenebilir. Siyasal baskının yoğun hissedildiği toplumlarda toplumsal hareketliliğin daha yavaş gerçekleştiği
görülür. Bu toplumlarda insanların ekonomik etkinliklerde
bulunma ve eğitim görme isteği körelmekte, bu da kalkınma
ve gelişmeyi önlemektedir. Bu durumda insanların yükselme
şansları ve dikey hareketliliği azalmaktadır. Buna karşın
demokratik toplumlarda eğitimde fırsat eşitliği gibi uygulamalar nedeni ile hareketlilik daha hızlı gerçekleşir.

Görsel 2.156: Ailenin kültürel yapısı toplumsal hareketliliği etkiler.

Aynı şekilde ailenin geniş ya da dar olması da bir etmen
olarak ele alınmaktadır. Buna göre geniş aile, geleneksel
konumunu muhafaza etmek için toplumsal hareketliliği
engelleyebilmekte oysa çekirdek aile, bireyselleşmeyi ön
plana çıkararak bireylerin toplumsal hareketliliğini destekleyebilmektedir. Bunun yanı sıra ailenin kültürel yapısı da
hareketliliği özendiren, çocuklara atılım ve girişim ruhu
sağlayan bir motivasyon oluşturabilir (Görsel 2.156).

Görsel 2.157: Teknoloji bazı mesleklerde toplumsal hareketliliği artırır.

Görsel 2.158: Eğitim toplumsal hareketliliğin temellerinden biridir.

Teknoloji ve Teknolojik Değişme
İnsanların doğayı denetim altına almak için kullandıkları
bilgi, yöntem, makine, araç ve gereçler teknolojiyi meydana
getirir. İlk insanların kullandığı ilkel eşyalar gibi günümüzün
gelişmiş bilgisayarları da insanlığın ürettiği teknolojilerdir.
Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanayileşme
hızlanmış, üretim artmış, insan ilişkileri ve toplumsal yapı da
bunlardan etkilenmiştir. Sanayileşme büyük toplumsal değişmelere neden olmuştur. Örneğin tarımda makineleşme
köyden kente göçü hızlandırmış, böylece tarıma dayalı kırsal
yaşama ait toplumsal ilişkiler çözülmeye başlamış, kentleşme
ve kentsel ilişkiler artmış, gecekondulaşma ortaya çıkmıştır.
Tarımla uğraşan geniş aile yapısı sanayileşme ile birlikte
çekirdek aile yapısına dönüşmüş, kadın çalışma yaşamına
girmiştir. Bireylerin dikey hareketliliği artmış, gelenek ve
göreneklerde değişmeler olmuştur (Görsel 2.157).

Eğitim Etmeni
Eğitim her zaman toplumsal hareketliliğin itici gücü
olmuştur. Toplumsal hareketliliğin gerçek anahtarı eğitimdir.
Özellikle fırsat eşitliğinin olduğu demokratik toplumlarda
eğitim çoğu zaman dikey hareketliliğin temelini oluşturur.
Gelişmekte olan ülkelerde eğitimle birlikte yükselme imkânı
diğer unsurlarla yükselme imkânından daha fazla olduğundan
eğitim çok daha işlevsel bir etkendir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimin ortaya koyduğu hareketliliği çeşitli
dönemlere göre gözlemlemek mümkündür. Bir dönemde
hareketliliğin olabilmesi için asgari düzeyde bir eğitimin
yeterli olmasına karşın son yıllarda hareketliliğin nedeni
eğitim süresi ve kalitesi olmaktadır. Dikey toplumsal
hareketlilik, modern toplumlarda yabancı dil bilen, alanında
uzman, entelektüel derinliğe sahip insanlar arasında daha
yaygın işlemektedir (Görsel 2.158).
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Okuma Parçası
Aşağıdaki görsellerden faydalanarak soruyu cevaplayınız.

Görsel 2.159: Toplumsal yaşamda hareketlilik

Görsellerden hareketle toplumsal hareketliliğe etki eden faktörler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

KÖYDEN KENTE GÖÇ
Göç olgusuyla ilgili karşımıza çıkan diğer bir hareketlilik de çağdaş endüstriyel toplumlarda ve gelişmekte olan
ülkelerde görülen kırsal kesimden kentlere olan harekettir.
Çağımız toplumlarında artık kentleşme ve endüstrileşme
gibi süreçlerin etkisiyle nüfusun büyük çoğunluğu kentsel
bölgelerde yaşamaktadır. Bu hareketlilik sonucu hem
kentlerin sayısı artmış hem de kentlerde yaşayan nüfus
kalabalıklaşmıştır. Örneğin Amerika’da 1970’te yapılan
ilk nüfus sayımında şehir adedi 24, buralarda yaşayanların
ise genel nüfusun %5’i olarak saptanmıştır. Günümüzde
ise kentlerin sayısının artmasıyla buralarda yaşayan
nüfusun çok artmış olduğu görülmektedir.
(Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, s.212)

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK
Toplumsal tabakalaşma, ülkeler düzeyinde hareketlilik
bakımından farklı özellikler gösterir. Söz gelimi Amerika’da dikey hareketlilik çok görülür. Türkiye’de de dikey
hareketliliğin yüksek oranda olduğu söylenebilir. Ancak
hareketlilik bakımından tamamıyla açık hiçbir toplum
yoktur. Belirli unsurlar hareketliliği belirli derecede engellemektedir (Görsel 2.160).
Bir toplumda bireylerin sosyal kökenleri çok farklı
olsa da toplumsal hareketlilik yukarı statülere ve sınıflara
göre yüksek hız ve derecede ise insanlar yükselebileceklerine ve üst sınıf statüsüne geçebileceklerine inanırlar. Bu
inancın yer aldığı ve fiilen bunu mümkün kılan toplum
düzenlerinde insanlar, sosyal eşitlik elde etmek üzere
şiddetli mücadelelere girişmezler. Buna karşın kanalların
tıkalı olduğu ve insanlardan çoğunun başarısızlığa
önceden mahkûm olduğu toplumlarda herkes eşitlik
talebinde bulunmaya başlar.
Demokratik ahlakın gereği olarak toplumsal hareketliliğin iyi bir olgu teşkil ettiğine inanmak esastır. Zira kapalı
toplum düzenleri kişiliklerin gelişmesini ve toplumun
becerikli ve yetenekli kişilerden yararlanmasını engeller.
(Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, s.315)

Görsel 2.160: Semra Dündar’ın karikatürü

1. Köyden kente göç demografik açıdan nasıl bir toplumsal hareketlilik kazandırır? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Toplumsal hareketliliğin az olduğu kapalı toplumların yapısı nasıldır? Tartışınız.
3. Toplumsal hareketliliğin çok yoğun yaşandığı açık toplumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkmaya
başlar? Tartışınız.

Haber
Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

TÜRKİYE’NİN “EN ZENGİN 100 TÜRK” LİSTESİ AÇIKLANDI!

Bir ekonomi dergisi, 2017’nin ilk 3 ayında 12’nci kez Türkiye için hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Yeni listede 31 dolar milyarderi ve 9 yeni isim var. 118 kişinin 46'sı servetini artırdı. Toplam servet 8,2 milyar dolar
artışla 102,9 milyar dolar oldu. Türkiye’nin en zengin ailesinin mal varlığı 3,7 milyar dolar olarak belirlendi.
www.sabah.com.tr

1. Habere göre toplumsal hareketliliğe neden olan faktör nedir? Açıklayınız.
2. Teknoloji, ekonomi, siyaset ve eğitimin toplumsal hareketlilikteki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Ölçme ve Değerlendirme Soruları
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Okul bahçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını 4. • Biz duygusu
• Güçlü toplumsal denetim
izleyenler grup değilken sınıfta bulunan öğrenciler
• Ortak değer ve inançlar
toplumsal bir gruptur.
• Yüz yüze samimi ilişkiler
Buna göre bir insan topluluğunun grup özelliği kazanYukarıdaki niteliklerin tümü aşağıdaki grupların
ması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
hangisinde görülmez?
A) Ortak bir amaç için bir arada olmalarına
A) Birincil gruplarda
B) Birbirlerini tanıyan bireylerden oluşmalarına
B) Küçük gruplarda
C) Aynı tür davranışları yapan kişiler olmalarına
C) İkincil gruplarda
D) Aynı mekânı paylaşmalarına
D) Cemaatlerde
E) Kişilik yapısı bakımından birbirinden farklı
E) Resmî olmayan gruplarda
olmalarına

2. Müzik albümleri satamayan, salonlara dinleyici 5. İnsanlar güven içinde uyumak, doğadaki yırtıcı hayvanlara karşı kendini savunmak, avlanmak ve besinleri
çekemeyen müzik grubu dağılır.
toplamak gibi nedenlerle bir arada yaşamışlardır.
Bu bilgiye göre cümlede grubun dağılması neye
Bu ihtiyaçları giderme çabası toplumsal yaşamda
bağlanmıştır?
aşağıdakilerden hangisine adım atılmasını sağlamıştır?
A) Grubun kurallarının yetersizliğine
A) Kent yaşamına
B) Grubun işleyişinin bozulmasına
B) Aile kurumuna
C) Grubun işlevini gerçekleştiremeyişine
C) Nüfus artışına
D) Üye sayısının çok azalmasına
D) Yerleşik yaşama
E) Üyelerinin statülerinin belirgin olmayışına
E) Avcılık ve toplayıcılığa

3. Ömrü, çoğu zaman bir insanın ömründen uzun olan
gruplara sürekli grup denir.

6. Aşağıdakilerden hangisinin kentlerin kurulmasında
doğrudan etkisi olmamıştır?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürekli grup
değildir?
A) Aile
B) Siyasi parti
C) Köy topluluğu
D) Millet
E) Arkadaşlık grubu
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A) Din
B) Haberleşme
C) Savunma
D) Ekonomi
E) Ulaşım
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7. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün neden- 10. Millet, feodal düzenin yıkılışı ve kapitalist düzenin
oluşumu döneminde ortaya çıkan, toprak, ekonomik
leri arasında yer almaz?
yaşam, dil ve kültürel özellikler yönünden “ortak”
niteliklere sahip en geniş insan topluluğudur.
A) Tarımda teknolojinin kullanılması
B) Kentte sağlık ve eğitim olanaklarının daha fazla
Buna göre aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan
olması
unsurlar arasında gösterilemez?
C) Ulaşım ve taşımacılığın kolaylaşması
D) Kentte iş bölümü ve iş gücünün artması
A) Aynı dili konuşuyor olmak
E) Köyde birincil ilişkinin daha fazla olması
B) Ekonomik birliğe sahip olmak
C) Tarih birliğine dayanmak
D) Ülkü birliğine sahip olmak
E) Gelişmiş bir orduya sahip olmak

8. Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal grubunun bir 11. Günümüzde milliyetçilikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
özelliğidir?
A) Ortak tarihî mirasa aşırı vurgu yapar.
B) Üstün ırkların varlığını kabul eder.
C) Bir millete mensup olma duygusunun sonucu
olarak ortaya çıkmış toplumsal bir olgudur.
D) Kan ve soy birliği ön plandadır.
E) Din birliği belirleyici bir etkendir.

A) Sosyal gruplar oldukça farklıdır.
B) İkincil ilişkiler geçerlidir.
C) İş bölümü ve uzmanlaşma vardır.
D) Toplumsal kontrol fazladır.
E) Ekonomik faaliyetler çeşitlidir.

9. Kentleşmede birçok unsur etkilidir. Bunlardan 12. Atatürk’ün halkçılık anlayışında aşağıdakilerden
hangisi geçersizdir?
bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz unsurlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin
unsurlarından sayılamaz?
A) Doğal yaşam koşullarının bulunması
B) Eğitim ve sağlık koşullarının daha iyi olması
C) Kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitli olması
D İş olanaklarının fazla olması
E) Eğlenme ve dinlenme alanlarının fazla olması
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A) Halk, birbirine hukukça eşit bireylerden oluşur.
B) Halk imtiyazlı sınıflar toplamıdır.
C) Devlet halka aittir; egemenlik halkındır.
D) Çeşitli toplumsal gruplar arasında denge sağlanmalıdır.
E) Halkın yararı yöneticilerin yararının üstündedir.
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13. Açık sınıf tabakalaşmasının bulunduğu bir toplum 16. Aşağıdaki hangi statü örneği sahip olma biçimi
bakımından diğerlerinden farklıdır?
için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Orta tabaka geniş ve güçlüdür.
B) Nüfus çoğunlukla gençtir.
C) Tabakalar arasında hareketlilik fazladır.
D) İnsanlar sosyal güvenlik sorunlarını büyük ölçüde
çözmüştür.
E) Statüler genellikle başarı ve yeteneklerle elde edilir.

A) Türk olmak
B) Kadın olmak
C) Baba olmak
D) Beyaz olmak
E) Abla olmak

14. Hareketliliğin aynı ya da benzer statüler arasında 17. Aşağıdakilerden hangisi orta tabakanın özelliklerinden
değildir?
olmasına yatay hareketlilik denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir örnektir?
A) Bir işçinin market açması
B) İflas eden bir tüccarın pazarcılık yapmaya başlaması
C) Millî Piyangodan ikramiye kazanan bir kalfanın
fabrika kurması
D) Tarlada ırgatlık yapan birinin fabrikada çalışmaya
başlaması
E) Bir demir yolu işçisinin bir partiden milletvekili
olması

A) Kendi işlerinin başındaki küçük iş sahipleri ve
çiftçilerden oluşur.
B) Siyasal açıdan denge unsurudur.
C) Ekonomik düzeyi yüksek olamayan aydınları
içine alır.
D) Genel olarak liberal görüş benimsenmiştir.
E) Gelişmemiş ülkelerde en geniş tabakadır.

15. I. Ahmet Bey’in apartman dairesinden havuzlu 18. Toplumsal tabakada yer alan bireyin işini, çevresini
ya da yaşadığı yeri yaşam biçimi değişmeden benzer
villaya taşınması
olan başka bir iş, çevre ya da yerle değiştirmesine
II. Köyde doğan bir çocuğun uzman doktor olması
yatay hareketlilik denir.
III. İstanbul’da bankacılık yapan Aysel’in İzmir’deki
bir bankaya tayin olması
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya
IV. Polis memurunun işinden ayrılarak özel güvenlik
örnek oluşturur?
sektöründe çalışması
Yukarıda verilen toplumsal hareketlilikle ilgili
örnekler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)

Yatay- Yatay- Dikey- Dikey
Dikey- Dikey- Dikey- Yatay
Dikey- Yatay- Yatay- Dikey
Yatay- Dikey- Yatay- Dikey
Dikey- Dikey- Yatay- Yatay
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A) Banka memuru olan Mehmet’in çalıştığı bankaya
müdür olması
B) Dar gelirli kişiye büyük ikramiye çıkması
C) Emekli olan futbolcunun servetini yitirmesi
D) Elif’in eczanesini kapatarak medikal ürünler satan
dükkan açması
E) Dar gelirli bir ailenin çocuğunun burslar yardımıyla
okuyarak mühendis olması
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B) Aşağıdaki metinden hareketle soruları cevaplayınız.
HİNT UYGARLIĞI VE KAST SİSTEMİ
Doğal kaynakları açısından zengin olan Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına
uğramıştır. Bunlardan birisi de Arilerdir. Ariler, MÖ 1500'lerde Orta Asya'dan Hindistan'a gelmişler; siyasi,
sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezi bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle
Hindistan "racalık" adı verilen küçük prenslikler tarafından yönetilmiştir. Ariler, Hindistan'a gelmeleriyle birlikte
"kast sistemini" bu bölgeye taşımışlardır.
Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir
sistemdir. Bu sistemde Brahmanlar, din adamlarından ksatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve
çiftçilerden; sudralar, zanaatkar ve işçilerden oluşmuştur. Kast sisteminin dışında kalanlar da paryaları meydana
getirmiştir. Hindistan'la ilgili ilk bilgiler "veda" adı verilen dinî içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye
geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizm'e hayat veren Brahmanizm'in ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Farklı
toplulukların Brahmanizm dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan'da fazla yayılamamıştır. Hinduizm ve
Brahmanizm'den başka Hindistan'da Taoizm, Konfüçyüsçülük, Manihaizm dinleri varlık göstermiştir.
Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler. Kast dışı sosyal ilişki kurmak
yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir. Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez. Her
kastın kendine özgü törenleri vardır. Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.
Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır. Kast
kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.
Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.
(www.sabah.com.tr)

19. Kast sistemi Hindistan’a hangi yolla gelmiştir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

20. Kast sistemi kimlerden oluşmuştur?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

21. Kast sisteminde dinî yapıyı anlatınız.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

23. Kast sisteminin bugün dünyanın hiçbir yerinde
hukuki olarak yürürlükte olmamasının sebepleri
sizce neler olabilir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
24. İlk Çağ’da Hindistan’da ortaya çıkan “kast”
sistemi, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı
geleneklere bağlı bulunan sosyal sınıflardan
oluşuyordu. Sınıflar arasında birinden diğerine
geçiş ya da evlilik gibi sosyal ilişkiler kesinlikle
yasaktı. Köle doğan köle olarak yaşar, herhangi bir
dinî etkinlikte dahi bulunamazdı.

22. Kast sisteminin temel özellikleri nelerdir?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı
savunulabilir?
A) Toplumsal barışın sağlanmasına
B) Sosyal hukuk devleti oluşmasına
C) Din ve inanç özgürlüğüne
D) Mesleki ve sosyal gruplaşmalara
E) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasına
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Toplumlar

Göçebe

Avcı-Toplayıcı

Yerleşik tarım
ve çobanlık

Zanaatçılık ve
ticaret

Sanayi

25. Tabloda toplumların gelişme evreleri saptanırken 26. Göçebe toplumlardan sanayi toplumlarına kadar
geçen toplumların temel özellikleri nelerdir?
aşağıdakilerin hangisi belirleyici özellik olarak temel
alınmıştır?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
A) Tüketim biçimi
…………………………………………………….
B) İş bölümü
…………………………………………………….
C) Gelir düzeyi
…………………………………………………….
D) Üretim-tüketim dengesi
…………………………………………………….
E) Temel üretim faaliyetleri

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
27. Grup normlarına katılma kişinin demokratik kurallara bağlılığını artırır.

32. Millî birliğin sağlanması niçin önemlidir? Kısaca
belirtiniz.

Buna göre grup normlarına uyum sağlama toplumsal
normlara uyumu etkiler mi? Açıklayınız.

28. Köy ve kent toplumsal grubunun özelliklerini 33. Toplumsal hareketlilik çeşitlerini örneklerle açıklayınız.
karşılaştırınız.

29. Kentleşmenin doğurduğu sorunları örneklerle ifade 34. Tabakalaşma çeşitlerini yazınız.
ediniz.

30. Kent ile metropol arasındaki farklar nelerdir? Açık- 35. Modern toplumlarda sınıflar arası eşitsizlik artmış
mı yoksa azalmış mıdır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
layınız.

31. Ulus devletin ortaya çıkışında milliyetçiliğin önemini 36. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını açıklayınız.
açıklayınız.
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Notlar
.............................................. ..............................................
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Kültür
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Kültür ve Kültürün Farklı Yönleri
HAZIRLIK SORULARI
1. Her insan için kültürlü diyebilir miyiz? Tartışınız.
2. Kültür kavramının kullanıldığı alanları söyleyiniz. Hangi anlamlarda kullanıldığını ifade ediniz?
3. Kültürsüz bir toplum var olabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Kültür

KÜLTÜR NEDİR?
Kültür, botanikten sosyal ve beşerî bilimler alanına kadar
uzanan, geniş kapsamlı anlamlar içeren bir kavramdır. Bu
nedenle kültürü kısa bir tanıma sığdırmak oldukça güçtür.
Sosyologlar ve antropologlar kültürü oldukça geniş bir
yelpazede tanımlamışlardır. Kültür, Latince kökenli bir
sözcük olup Türkçeye Fransızcadaki "cultura" kelimesinden
geçmiştir.

Türkçede “ekin” sözcüğü de “kültür” anlamında kullanılmıştır. Sözlükte sürmek, ekip biçmek, tohumların iyileştirilmesi
ve sütü mayalamak anlamlarına gelmektedir. Ziya Gökalp de
eserlerinde kültür yerine “hars” kelimesini kullanmıştır.
Kültür sözcüğünün dört ayrı anlamda kullanıldığını belirten
Bozkurt Güvenç, kültürün kullanım alanlarını şöyle sınıflandırmıştır:

KAVRAMLAR

ANLAMLAR

Kullanım
Alanlarına göre

Genel

Özel

Nitelikler

Bilimsel alanda
“kültür”

Uygarlık

Çin, Hint, Fransız, Batı ve
İslam kültür ya da
uygarlığı anlamında

Tarihsel, bütünsel ve
evrimsel

Eğitim

Genel, mesleki ve teknik eğitim;
tıp, hukuk, din, sanat ve fen eğitimi;
örgün ve yaygın eğitim anlamında

Değerlendirici,
eleştirici, geliştirici,
öğretici ve yayıcı

Estetik Alanında
“kültür”

Sanat

Gotik, Barok, Rönesans ve modern
sanat; resim sanatı, müzik sanatı,
ilkel ve modern sanat; romantik
ve gerçekçi sanat anlamında

Eleştirici, yaratıcı,
eğitici, değerlendirici güzel ya da
güzelleştirici, estetik

Teknolojik ve
biyolojik
alanda “kültür”

Bilim

Avcılık, tarım, endüstri,
mikrop ve
ekin kültürü anlamında

Günlük toplumsal
yaşamı destekleyici,
üretici, çoğaltıcı ve besleyici

Beşerî

Tablo 3.1: Kültürün farklı kullanım alanları.

Günlük dilde ise kültürlü olmak bilgili, görgülü, incelikli
olma; estetik zevkini, muhakeme gücünü ve eleştiri yeteneğini geliştirmiş olma anlamına gelir. Kültürlü kişi uygarlığın
nimetlerinden bilinçli olarak yararlanan, eğitimli kişidir.
Kültürün bu kullanımlarıyla sosyolojideki kullanımları çok
farklıdır. Günlük dilde kültürlü olmak bazı kişilerin ayrıcalığı iken sosyolojide kültür tüm topluma ait, birlikte inşa

edilen ve yaşanan bir olgudur. Sosyolojik olarak toplumun
her unsuru toplumun kültürünün bir parçasıdır. Kültür
toplumun taşıdığı maddi ve manevi mirasın bütünüdür.
Dolayısıyla sosyal bilimciler kültür kavramına günlük
dildeki anlamlarından farklı anlamlar yüklerler. Bu açıdan
sosyologlar ve antropologlar kültürü farklı şekillerde tanımlamışlardır:
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Kültürün Farklı Tanımları

Antropolojinin en önemli kurucularından biri olan Edward Burnett Tylor’a göre (Edvard Börnet Teylır, 1832 1917) kültür “Bir toplumun üyeleri olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, gelenek, görenek vb. yetenek, beceri
ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.”
Ralph Linton (Ralf Lintın) kültürü şöyle tanımlamıştır: “Ögeleri toplum üyeleri tarafından paylaşılan ve aktarılan,
öğrenilmiş davranış ve davranışların sonuçlarından oluşan bütündür.” Kültürü oluşturan unsurlar belli bir toplumun
üyelerince paylaşılır ve aktarılır.
C. Wissler (Visler) kültür için “Bir halkın yaşama tarzıdır.” demiştir.
Nurettin Topçu'ya göre kültür: Bir toplumun kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür. Bunlar
ilim, sanat, ahlâk ve dine ait değerlerdir.
Erol Güngör’e göre ise kültür; bir inançlar, bilgiler, hisler ve heyecanlar bütünüdür.
Tablo 3.2: Külütürün farklı tanımları.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.1: Kültür sohbeti

Görsel 3.2: Topkapı Sarayı

Görsel 3.3: Kılıç kalkan oyunu

Görsel 3.4: Yağlı güreş

Görsel 3.5: Antalya Müzesi

Görsel 3.6: Yeşil Cami Önü, Osman Hamdi Bey

1. Görsellerden hareketle kültürle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Bir toplum kültürünü aktarabilmek için nelere ihtiyaç duyar? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

187

Kültür

3. ÜNİTE
Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

BİLİM KÜLTÜRÜ
Uygarlığın temel ögelerinden biri olan kendini yenileyebilme, kendini aşabilme yetisi bilimdeki gelişmelerle
yakından ilgilidir. Toplum hayatındaki en büyük gelişmeler bilimden kaynaklanan, bilime dayananlardır.

Bilim, bir yandan teknolojinin yol açtığı maddi
değişim ve dönüşümleri büyük ölçüde temellendirirken
öte yandan da görgü ve kavrayış ufkumuzun gelişmesini,
manevi hayatımızın sağlam düşünce temelleri üzerine
oturmasını sağlar ve böylelikle de manevi hayatımıza,
tinsel yaşam ve yaşantımıza, değer yargılarımıza yön
vermeye yarar. Böylece bilim, insan hayatı için güven
verici bir kılavuz yerine geçer. Bunun sonucunda insanlar
bilimle düşünme alışkanlığını kazanır. Bu gerçekleştiği
takdirde insanların bir bilim kültürüne sahip olduğu
söylenebilir (Görsel 3.7).
(Prof. Dr. Süleyman Bozdemir, turkoloji.cu.edu.tr)

Görsel 3.7: Erasmus Programı'nın en temel amacı Avrupa'daki yüksek
öğretim kurumlarının eğitim kalitesini kültürel etkileşimlerle artırmaktır.

1. Metinde bilim kültürü hangi anlamda kullanılmıştır? Belirtiniz.
2. Erasmus projesinin eğitimdeki önemini tartışınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.8: Versailles (Versay) Sarayı

Görsel 3.9: Dolmabahçe Sarayı

Görsel 3.10: Sultan Ahmet Camisi

Görsel 3.11: Guggenheim (Gagınhaym) Müzesi

1. Yukarıdaki mimari yapılar, yapılış tarzları bakımından benzerlik gösteriyor mu? Düşüncelerinizi ifade ediniz.
2. Görsellerdeki mimari yapı örneklerinden hareketle sanatla kültür arasındaki bağı yorumlayınız.
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Maddi Kültür ve Manevi Kültürü Tanıyalım
HAZIRLIK SORULARI
1. Maddi ve manevi kültürle ilişkili olarak neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi belirtiniz.
2. Sizin için manevi özelliklere sahip unsurlar nelerdir? Bunların maddi bir yönü var mıdır? Düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Maddi Kültür, Manevi Kültür

MADDİ VE MANEVİ KÜLTÜR ÖGELERİ
Kültür kavramı çok geniş kapsamlı bir içeriğe sahip
olduğu için maddi ve manevi kültür diye iki ögeye ayrılarak
ele alınmıştır. Böyle bir ayrım gerçekte mevcut değildir;
düşüncede yapılmış yapay bir ayrımdır. Maddi kültür ögeleri, insanların doğa ile ilişkileri sonucu meydana getirdiği tüm
araç ve gereçleri ifade eder. Örneğin üretim araçları, günlük
kullanılan alet ve edevatlar, müzik aletleri, mimari yapılar,
vb. maddi kültür ögeleridir. Manevi kültür ögeleri ise
toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, bilgiler, davranış
kuralları, örf ve âdetlerdir.
Maddi ve manevi kültür ögeleri birbirleriyle etkileşim
içerisindedirler. Örneğin maddi kültür ögelerinden olan
teknik, hem insanlığın doğaya egemen olmasını sağlamakta
ve doğayı değiştirmekte hem de insan ve toplumlar üzerinde
etkili olmaktadır. Örneğin günümüzde otomobil, bilgisayar,
cep telefonu gibi teknolojik aletler, sosyal yaşamımızı büyük
ölçüde değiştirmektedir. Kültürün maddi ögeleri, manevi
kültür ögeleri sayesinde toplumsal hayatta bir anlam kazanır.
Örneğin bir heykel tek başına estetik bir objeyken bir kahramanlığın sembolü olduğunda toplumsal açıdan daha anlamlı
hâle gelir.
Manevi kültür de maddi kültürü etkiler. Gelenekler,
görenekler, dinsel inançlar maddi kültür ögelerine uyum
sağlamayı zorlaştırır ya da kolaylaştırır. Örneğin İslam
uygarlığında dinsel inaçların etkisiyle minyatür sanatı
dışında insan figürünün yer aldığı resimlerin yapılmasına
izin verilmemesi sonucu resim sanatı yeterince gelişme

göstermemiştir. Öte yandan Avrupa’da dinin etkisiyle saat
oldukça erken bir dönemde hızla yaygınlaşmıştır. Çünkü
kiliseler inananların belirli saatlerde kilisede toplanmalarını
sağlamak istiyordu. Saatler kilise kulelerine yerleştirildi.
Böylece herkes saatten haberdar oldu. İnsanlar işlerini saate
göre düzenlemeye başladılar. Böylece maddi olmayan bir
kültür ögesi maddi kültür ögesinin hızla yaygınlaşmasını
sağlamıştır.
Maddi kültür ögeleri manevi kültür ögelerine göre daha
çabuk değişir. Örneğin cep telefonu (maddi kültür) kullanımı
hızla yaygınlaşmakta ancak onu kullanmayla ilgili görgü
kurallarına (manevi kültür) uyma durumu aynı hızda yaygınlaşmamaktadır. Bunun sonucu olarak toplu mekânlarda
yüksek sesle konuşulmakta, tiyatro, cami gibi yerlerde cep
telefonunu kapatmaya özen gösterilmemektedir. Maddi
kültür ögelerindeki bir değişme, manevi kültür ögelerini de
zamanla değiştirir. Örneğin üretimin kara sabanla yapıldığı
bir toplum, geniş aile yapısını gerektirir. Teknolojinin değişmesi ile tarımda traktörün, biçerdöverin kullanılması aile
yapısını zamanla değiştirmiştir. Bir toplumda faydalı ve
verimli olan bir maddi kültür unsuru başka bir toplumda da
faydalı ve verimlidir. Mesela tarımda traktör kara sabana
göre bir Fransız için de Türk için de aynı şekilde faydalı ve
verimlidir. Ancak kültürün manevi yönü için bu anlamda
kesin değer ölçüleri yoktur. Mesela Türklerin değer verdiği
bir gelenek, Japonlar için değerli olmayabilir. Genel olarak
bakıldığında insanlar için araç olan her şey maddi kültürü,
insanlar için amaç olan her şey ise manevi kültürü oluşturur.
Manevi Kültür Ögeleri

Maddi Kültür Ögeleri
İnsan emeğine dayalıdır.
Teknolojiyi, mimariyi, araç ve
gereçleri kapsar.
Üretim araçları, günlük kullanım araçları, müzik aletleri
vb. maddi kültür ögeleridir.

Görsel 3.12: Maddi kültür ögeleri
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İnsanların birbirleriyle kurduğu ilişkiler sonucu ortaya
çıkan düşünce sistemlerini,
toplumsal değer ve normları,
değer yargılarını, örgütlenme
biçimlerini, sanat ve eğlence
anlayışları gibi ögeleri içerir.
Toplumda oluşan inançlar,
fikirler, bilgiler, davranış
kalıpları, örf ve âdetler manevi kültür ögeleridir.

Görsel 3.13: Manevi kültür ögeleri

Kültür

3. ÜNİTE
Bazen de bir toplumdaki maddi kültür ögelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür ögelerinin ayak uyduramaması durumunda “kültürel gecikme” dediğimiz bir
durumla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu kavram Amerikalı
toplum bilimci William Ogburn (Vilyım Ogbörn) tarafından
ortaya atılmıştır. Ona göre maddi kültürde meydana gelen
değişiklikler belli bir gecikmeyle manevi kültür tarafından
(hukuk, töre, gelenek, toplumsal zihniyet vs.) takip edilirken
arada bir boşluk doğmaktadır. Örneğin Türkiye’de özellikle
1980’lerin ortalarından sonra hızla zenginleşen insanlarda bu
olgudan söz edilebilir. Hızlı dışa açılma ya da ihracatla kısa
sürede sınıf atlayarak olağanüstü zenginleşen bu insanlar,
geldikleri toplumsal çevrenin sınıfsal/kültürel karakteristiklerini önemli ölçüde muhafaza etmiştir. Farklı bir ifadeyle
onların çok zengin olmaları üst sınıfa ait kültürel davranışları
göstermelerini sağlamamıştır.

zayıflamaya başlamıştır. Diğer taraftan hukuk kuralları gibi
yazılı kurallar, kent yaşamında insanlar arası ilişkileri düzenleyen en etkili kültür içerikleri hâline gelmiştir. Kökleşmiş
kültür içerikleriyle gerçekleştirilen ortak davranışlar toplumun bütünlüğü ve devamı açısından gereklidir. Örf, âdet,
gelenek ve görenekler, hukuksal normlar, insan hakları
kültürün maddi ögeleri yoluyla uzun bir zaman sürecinde
şekillenmiş kültür ögeleridir (Görsel 3.14).

Örf, âdet gelenek ve görenekler gibi yazısız kurallar
kökleşmiş kültür içeriklerini oluştururlar. Toplumlar ve hatta
bir toplumdaki farklı gruplar değişik gelenek, görenek, örf ve
âdetlere sahiptir. Bu unsurların tarım toplumlarında yaptırımı
çok güçlüyken modern sanayi toplumlarında yaptırımı

Görsel 3.14: Televizyonun etkisi (talkandchats.blogspot.com.tr)

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.15: Minyatür sanatı

Görsel 3.17: Bakırcılık

Görsel 3.16: Bağlama

Görsel 3.19: Atatürk Kitaplığı Binası

Görsel 3.18: Ebru sanatı

Görsel 3.20: Seramik sanatı

Görsellerden hareketle kültürü oluşturan unsurlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki görselleri inceleyip metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Ebru Sanatı Dünya Mirası Oldu
UNESCO, Paris’te düzenlenen, 9. Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Hükûmetler Arası Komite
Toplantısı’nda, ebru sanatını ‘İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne aldı. Ebru ile birlikte
Temsilî Liste’ye Türkiye adına kaydedilen unsur sayısı
12 oldu.
Ebru sanatının yanı sıra Türkiye adına Meddahlık,
Mevlevi Sema Törenleri, Âşıklık Geleneği, Karagöz,
Nevruz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı
Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah, Tören
Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali listeye girdi.

Görsel 3.21: Kültürel mirasımız

(www.ajansuniversite.istanbul.edu.tr)

1. Gelenek ve göreneklerimizin toplumsal yaşama etkileri nelerdir? Yorumlayınız.
2. Dünya kültür mirası kavramından ne anlıyorsunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.
3. Meddah, Sema ve Ebru kültürün hangi unsurlarına birer örnektir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

GELENEKSEL GİYİM KUŞAM
Giyim, insanın var oluşuyla birlikte öncelikle doğa
koşullarından korunmak amacıyla ortaya çıkmış bir
olgudur (Görsel 3.22).

Bu olgu geçmişten günümüze çeşitli doğal, toplumsal
etik değerlerin etkisiyle biçim değişiklikleri göstererek
bugüne kadar ulaşmıştır. Bu değişiklikler, ait olduğu
toplumun folklorik, sosyoekonomik yapısı, yaşanılan
coğrafya, kullanılan malzeme, iklim gibi nedenlerle oluşmuştur. Dünya uygarlığının çok önceki devirlerinde
arkaik insanın kendi toplumunda, ait olduğu kabilede
sosyal statüsünü belirleyen bir giyim tarzı vardır. Aslında
bu, bir zorunluluktan çok geleneğin insanlara sunmuş
olduğu bir yaşam biçimidir. Bu durum sadece üste giyilenler olarak kalmamış, baş süslemelerine de yansımıştır.
(www.kultur.gov.tr)

Görsel 3.22: Geleneksel kıyafetli kadınlar

OTOMOBİL
Maddi şeyleri meydana getirmek için gerekli bilgi ve
tekniğin kültürün maddi olmayan kısmı tarafından
oluşturulduğu bilinmektedir. İnsanların tavır ve eylemleri
ise yine insan tarafından meydana getirilen bu eşya
etrafında gerçekleşmektedir. İnsan hayatı söz konusu
eşyaya sıkı surette bağlıdır ve yenilikler, yeni toplumsal
yaşayış biçimleri yaratmaktadır.
Söz gelimi otomobilin 20. yüzyılın başında insan
hayatına karışmasının neden olduğu etki ve sonuçlara
kısaca değinelim: 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
gelişen Sanayi Devrimi bir süre sonra ortaya motorlu kara
taşıtlarını çıkarmış, bu nedenle yollar geliştirilmiş,
sanayide kullanılan ilk maddelerin ve besinlerin, hizmetlerin kırsal bölgelerden hızla ve ucuz olarak şehirlere
getirilmesi sağlanmıştır. Böylece otomobil, şehir uygarlığının ana faktörü olmuştur. Gerçekten motorlu araçlar
metropoliten merkezlerle, bunların çevresi arasındaki
mesafeyi kaldırmış şehir, banliyö, büyük küçük şehir
ayırımı geniş ölçüde ortadan kalkmış, bütün bunlar geniş
bir metropoliten kompleks içinde birbirine bağlanmış ve
ortaya yepyeni bir yerleşme biçimi çıkmıştır. Bu olay
yeni idari örgütlenmeleri zorunlu kılmıştır.
Otomobil aynı zamanda toplumların örf ve âdetlerinde, genel adap kurallarında, eğlence şekillerinde, aile
hayatında çok köklü değişikliklere neden olmuştur. Aile
dayanışması başlangıçta otomobilden olumsuz yönde
etkilenmiş, bu araç ana baba ve çocuklar arasında devamlı
bir çekişme nedeni olmuştur. Otomobil yine neden olduğu
kazalarla millî bir felaket etmeni gibi rol oynamıştır.
(Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, s. 109)

1. Giyim kuşam, kültürün hangi ögesinin bir özelliği olabilir? Düşününüz.
2. Otomobilin ortaya çıkması ile birlikte kültürde ne tür değişiklikler meydana gelmiştir? Açıklayınız.
3. Otomobili bir kültür unsuru olarak görebilir miyiz? Maddi ürünlerin bir kültür ögesi olup olmayacağını
tartışınız.
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Millî ve Evrensel Kültürü Tanıyalım
HAZIRLIK SORULARI
1. Millî kültür kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi belirtiniz.
2. Millî ve evrensel kültürü yansıtan örnekleri gözlemlerinizden hareketle söyleyiniz.

KAVRAMLARIMIZ
Millî Kültür, Evrensel Kültür

MİLLÎ VE EVRENSEL KÜLTÜR
Millî kültür, milletin kendi tarihî seyri içinde meydana
gelmiş, ona şahsiyet kazandırmış, geçmişten günümüze ulaşan
ve geleceğe akıp giden maddi ve manevi varlık değerlerinin
bütünüdür. Millî kültür, toplumun kimlik kartı yerine geçer.
Millî kültür, toplumun değerlerini bir araya getirir, bütünleştirir ve az çok sistemli bir şekilde ifade eder. Toplumsal
dayanışmanın en önemli etmenlerinden birini oluşturur,
toplumsal yapının hem planını hem de malzemesini verir.
Toplumsal kimliğin oluşumunda en baskın etmen kültürdür.
Her toplumun insanı o kültürün damgasını taşır.
Evrensel kültür ise bilim, teknik, güzel sanatlar, felsefe,
din gibi kültür ögelerini içeren, bir topluma özgü olmayan,
her toplumda görülen kültüre denir. Evrensel kültür ögelerinin, toplumdan topluma ve çağdan çağa çok değişik nitelikler
aldığını da göz önünde tutmak gerekir. Örneğin bir Eskimo
kulübesi olan iglo ile bir apartman katı farklıdır. Geçmişte
kullanılan saban ile günümüzde kullanılan traktör birbirinden farklıdır.

bir milletin dinî, ahlaki, hukuki, akli, estetik, lisani, iktisadi
ve fenni hayatlarının uyumlu bir bütünüdür. Başka bir deyişle millî kültür; halkın geleneklerinden, yapageldiği şeylerden, örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatlarından, dilinden,
musikisinden, dininden, ahlakından ve estetik değerlerinden
ibarettir. O halde millî kültür, halkın meydana getirdiği
değerler sistemidir, temelinde halk vardır. Böylece Türk
sosyolojisinde Gökalp, bu büyük ve egemen kültüre millî
kültür adını vermiştir.
Millî kültürden evrensel kültüre bir geçiş süreci gözlenmektedir. Bu sürecin toplumlar için izlenmesi gereken
zorunlu bir yol olduğu söylenebilir. Bu geçiş sürecindeki
aşamaların çeşitli biçimlerde bozulması kişi ve toplumlar
açısından kimlik sorunu ile başlayan bir dizi toplumsal
soruna yol açabilir.

Türk sosyoloji geleneğinde millî kültür kavramını ilk
defa kullanan Ziya Gökalp’tir. Ona göre millî kültür yalnız

Kendi millî kültürünü yaratmaksızın evrensel kültüre
katılma çabaları, kişi ve toplumların kendi kimliklerinin
yitirilmesine neden olacaktır. Millî kültür içinde kendi beceri
ve yeteneklerini ortaya koyamayan milletlerin, milletlerarası
platforma çıkmaları, kendilerinde olan yetenekleri ve
özellikleri sürdürmeleri oldukça güçtür.

Görsel 3.23: Eskimo evi, İglo

Görsel 3.24: Anadolu Ateşi Dans Grubu

192

Kültür

3. ÜNİTE

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.25: Cirit oyunu

Görsel 3.26: Türkmen kadını

Görsel 3.27: Takım elbise giymek birçok toplumda evrensel hâle gelmiştir.

Görsel 3.28: Futbol maçı

1. Görsellerde giyim ve oyun kültüründen örnekler verilmiştir. Bu örneklerden hangileri millî kültürümüze,
hangileri evrensel kültüre özgü niteliktedir?
2. Yemekle ve eğlenmeyle ilgili değerlere hem millî hem de evrensel kültürden örnekler veriniz.
3. Millî kültürümüzün evrensel kültürler içindeki yeri ve önemi nedir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
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Haber
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Mesir Macunu 475. Kez Saçılacak
475. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin
açılışı, Kazakistan ile Türkiye’nin ortak resim sergisiyle
yapıldı. Bu yılki etkinlikleri, Manisa Kültür Merkezi
Fuaye Salonu’nda sergi açılışıyla başladı. Katılımcı ülkelerin ve çeşitli yörelerin halk oyunları gösterileri, fuar ve
sergiler, konserler, tiyatro etkinlikleri ile Solo Türk gösterisinin yer alacağı festival, 26 Nisan Pazar günü Hafsa
Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesinin temsilî töreni ve 41 çeşit baharatla hazırlanan 6 ton mesir macununun Sultan Camisi’nden halka saçılmasıyla son bulacak
(Görsel 3.29).

Görsel 3.29: Mesir macunu şenlikleri

(www.sabah.com.tr)

23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Samsun’da
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri
olan 23. İşitme Engelliler (Deaflympics) Olimpiyat
Oyunları’na 18-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Samsun ev sahipliği yapacak. Toplam 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Masa Tenisi Şampiyonası’nda 300’e yakın sporcu mücadele verecek. 34
ülkeden yaklaşık 120 sporcunun yer alacağı Dünya Plaj
Voleybolu Şampiyonası’nda ise millî takımımız altın
madalya için ter dökecek (Görsel 3.30).

Görsel 3.30: 23. İşitme Engelliler Olimpiyatı

(www.samsunsport.com)

Yunus Emre Oratoryosu ABD’de
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
Genel Sekreteri Yunus Emre Oratoryosu’nun 23 Nisan’da
New York'ta, 25 Nisan’da da Washington’da seslendirileceğini söyledi. Kaseinow, “Prof. Dr. Rengim Gökmen
yönetimindeki 8 ülkeden 80 kişilik TÜRKSOY Senfoni
Orkestrası’nın, Ahmet Adnan Saygun’un eserini 54 yıl
sonra ikinci kez Amerikan halkı ile buluşturacak olması
bizi heyecanlandırmaktadır.” dedi (Görsel 2.31).
(www.sabah.com.tr)

Görsel 3.31: Yunus Emre Oratoryosu

1.
2.
3.
4.

Örf ve âdetlerin, geleneklerin millî kültürümüz içerisindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Sporun evrensel olmasının nedenleri neler olabilir?
Yunus Emre Oratoryosu, millîlik ve evrensellik ilişkisine nasıl bir örnektir? Açıklayınız.
Millî kültürümüzü yurt dışında başarı ile temsil eden sanatçılarımıza örnek veriniz.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

MODA VE EVRENSEL KÜLTÜR
Moda, geçerli olduğu sürece kendisine yoğun biçimde uyulan ama ömrü kısa olan göreneklere denir. Örneğin birkaç
yıl önce moda olduğu için alıp giydiğimiz bir giyim eşyasını yeni olmasına rağmen bugün moda olmadığı için
giyemeyiz; yeni diktirdiğimiz giysileri yıllar öncesinin biçimlerine göre diktiremeyiz. Ayrıca moda konusunda
“zamanın önünde gitmek”, başka bir deyişle değişmeleri önceden görmek, kendisi moda yaratmak bir saygınlık ve
seçkinlik belirtisi de sayılabilir. Zamanın gerisinde kalmak ise hemen her zaman her yerde istenmeyen bir şeydir.
Çağdaş toplumlarda insanlar yenilikleri benimsemeye eskisinden daha açık olmakla birlikte çoğunlukla William
Shakespeare'in (Şekspir) şu sözünde belirttiği gibi davranmaktadırlar: “Ne yenilikleri almada önde koşan ol ne de
eskimişi bırakmada en sona kalan.”
(Özer Özankaya, Toplumbilim, s.126)

1. Modanın millî kültürümüzü etkilemesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Moda evrensel bir olgu mudur? Tartışınız.
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Kültür ve Uygarlık
HAZIRLIK SORULARI
1. Anadolu’nun birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasının nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
2. Kültür ve uygarlık birbirinden farklı kavramlar mıdır? Düşününüz.

KAVRAMLARIMIZ
Uygarlık

KÜLTÜR VE UYGARLIK
Kültür ile uygarlık arasında bir ilişkiden söz edebileceğimiz
gibi bir ayrımdan da söz edebiliriz. Uygarlık, gelişme yolunda
hayli ilerlemiş ve ideal ölçülere hayli yaklaşmış bir toplumsal
seviyeyi ifade eder. Başka bir anlamına göre uygarlık, bir toplumu başka toplumlardan ayıran, onun özgün yanını ortaya koyan
yaşam biçimlerinin, kullanılan alet ve teknolojinin, çalışma
biçim ve yöntemlerinin, inançların, düşünsel ve sanatsal
faaliyetlerin, siyasal ve sosyal örgütlenme biçimlerinin bütünüdür. Bu anlamıyla uygarlık ile kültür arasında içerik olarak bir
fark yoktur. İnsanlığın ortaya koyduğu her şey bir kültür ya da
uygarlık olarak değerlendirilebilir. Uygarlığı ve kültürü ortaya
çıkaran insanların birbiriyle girdikleri sosyal, ekonomik ve
siyasal ilişkileridir. Bu ilişkiler sayesinde bir topluma ait maddi
ve manevi kültür ögeleri zamanla benimsenerek tüm toplumların

kabul edebileceği bir ürün hâline gelebilmektedir. Örneğin
maddi kültürün bir ögesi olan telefon, televizyon, otomobil
gibi birçok ürün bir toplumda icat edildiği hâlde bütün
insanlık tarafından kullanılmaktadır. Yine birtakım ilkeler
(insan hakları gibi) tüm insanlığın kabul ettiği evrensel
değerler olarak benimsenip uygarlığa mal edilmiştir. Bu
ilişkiden şu sonuçlar çıkarılabilir:
- Her toplumun bir kültürü vardır.
- Kültür ve uygarlık ayrı şeyler değildir.
- Kültür toplumları birbirinden ayıran önemli bir özelliktir.
- Bir toplumun bireylerini birbirine yaklaştıran, dayanışma
içerisinde bulunduran ve belli bir anlayışta birleştiren de
kültürdür. Çünkü insan, kültürün bir ürünüdür.

Kültür ve Uygarlık İlişkisinde Üç Farklı Yaklaşımın Olduğu Görülmektedir:
İki Kavram
Arasında Bir
Ayrım
Yapmayanlar
[Edward Burnett
Tylor (Edvırt
Börnıt Teylır)]
Kültürün ilk bilimsel açıklamasını
yapan Tylor, tanımına “kültür ya da
uygarlık...” diye başlamış ve böylece iki
terimi eş anlamda kullanmıştır. Bu
görüş genelde Alman bilim çevrelerinde
tutulmuş görünmekle birlikte Almanya
dışındaki ülkelerde de paylaşılan bu
görüşün, Türkiye’de belli başlı savunuculardan biri H. Ziya Ülken olmuştur.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında antropoloji ve diğer sosyal bilimlerde araştırma yapanlar giderek Tylor’ın teorisinin
tutarsız olduğunu kavramışlar ve hiçbir
kültür ürününün diğerine kıyasla üstün
olmadığını saha araştırmalarına dayanarak ortaya koymuşlardır.

Uygarlığı
Kültürden Daha
Geniş Kapsamlı
Sayanlar
[A. Toynbee
(Toynbi)]
Anglosakson sosyal bilimcilerinin çoğu
Alman meslektaşlarının aksine her
toplumsal grubun bir kültürü olduğunu
kabul etmektedirler. Bu yüzden de
uygarlığı belli bir düzeye ulaşmış, en
azından yazıyı bulmuş topluluklar için
kullanmaktadırlar. Ünlü İngiliz tarihçisi
A. Toynbee (içerik yönünden değişik
görüşte olsa bile) kültürle uygarlık kavramlarını birbirinden ayırmış ve uygarlığı daha geniş boyutlu bir kavram
olarak değerlendirmiştir. Türkiye’de
kültür ile uygarlık kavramlarını kesin
olarak ayıran ve kültüre ulusal bir içerik
kazandırmaya çalışan kişilerin başında
kuşkusuz ki Ziya Gökalp gelmektedir.

Kültürü
Uygarlıktan Daha
Kapsamlı Bir
Kavram Olarak
Kabul Edenler
[(Oswald Spengler
(Ozvald Sipenglır)]
Bu görüşte olanların başında Germen
ekolünün dışında kalan fizikçi ve matematikçi Oswald Spengler gelmektedir. 1922’de yayımlandığında büyük
yankılar uyandıran “Batının Çöküşü”
adlı kitabında Spengler; kültürü, tarihi
belirleyen, ona şekil veren ilkeler diye
tanımlamış ve onu çok kapsamlı bir
kavram olarak değerlendirmeye çalışmıştır. Ona göre uygarlık ise yaşama
gücünü yitiren ve sona ermekte olan
bir kültürün son evresi, kendisinden
sonra gelen yeni kültüre miras olarak
bıraktığı bir uzantıdır.

Nurullah TABAKÇI / www.acikerisim.selcuk.edu.tr
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.32: Piramitler (Mısır)

Görsel 3.33: St. Vitus Katedrali (Çek Cumhuriyeti)

Görsel 3.34: Çifte Minareli Medrese (Erzurum)

Görsel 3.35: Drom Tower (Çin)

1. Görsellerdeki mimari yapıların birbirinden farklı olmasının sebepleri neler olabilir?
2. Sizce bu mimari yapılar hangi uygarlıklara aittir? Düşüncelerinizi ifade ediniz.

196

Kültür

3. ÜNİTE

Okuma parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

KÜLTÜR VE MEDENİYET
Kültür ve medeniyetin birbirinden bağımsız iki olgu
gibi ele alınmasının, basit bir algı yanılmasından kaynaklandığını öne süren Kadir Cangızbay “Kültür ve
medeniyetin gerek birincisinde, gerek ikincisinde yer
alan unsurların tümü, aslında tek ve aynı bir gerçekliğin,
yani toplumsal gerçekliğin, kendi aralarında sıkı sıkıya
eklemlenmiş ve birbirlerinden sadece somutluk dereceleri itibarıyla farklılaşan değişik veçhelerinden başka bir
şey değildir.” diyerek kültür ve medeniyet konusunda
düalizmin olmadığını savunmaktadır. Duverger, kültür
ve medeniyeti eş anlamda kullanan Taylor ile aynı
tutumu benimser. Kültür ya da medeniyete maddi ve
düşünsel tekniklerin dâhil olduğunu düşünen Duverger,
maddi kültür-manevi kültür ayırımının çok somut ve
birbirinden bağımsız birer olgu olmadığı düşüncesindedir. Şerif Mardin’e göre ise kültür, toplumdaki anlamlı
semboller bütünüdür. Mardin bu bütünlüğün, ögelerin
toplamından başka, onlarda olmayan niteliklerle ortaya
çıkan bir dizge olduğunu söyler (Görsel 3.36).

bu gücü, dünyayı hızla makineleşmeye götürmekte ve
sadece bilim değil, insan da özünden uzaklaşmaktadır.
İnsanı ve toplumu bekleyen bu büyük tehlikeyi önlemenin tek yolunun kültür olduğunu vurgulayan ve kültürü;
okuyan insanın zevkini, eleştiri ve yargıda bulunma geleneğini geliştirmesi olarak tanımlayan Nurettin Topçu’ya
göre: “Bir milletin kültürü, onun bütün fertlerinin sahip
olduğu hadiseleri karşılayan duyuş şekilleriyle, bütün
tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümleridir”.

Nurettin Topçu’da kültür ve medeniyet tartışmasının,
Avrupa’nın teknik ilerleyişi sonucu insanları ve toplumları makinalaştırmaya doğru götürdüğü ve bunun mutlaka önlenmesi gerektiği düşüncesinden kaynaklandığı görülür. Tekniği, bilimlerin tatbikatı olarak gören ve bilimin asıl amacının hakikati tanıtmak olduğunu dile getiren
Nurettin Topçu’ya göre teknik bir amaç değil sadece bir
sonuçtur. Ona göre Avrupa tekniğinin (medeniyetinin)

(www. dokuman.tsadergisi.org)

Görsel 3.36: Nurettin Topçu

1. Medeniyetlerin oluşmasında etkili olan faktörler nelerdir?
2. Metinden hareketle kültür ve medeniyetin hangi yönleri ile birbirlerinden ayrıldıklarını açıklayınız?
3. Kültürel farklılıklar bir çatışma mı yoksa bir zenginlik göstergesi midir? Tartışınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

TÜRK SOSYOLOGLARINA GÖRE KÜLTÜR VE MEDENİYET
Ziya Gökalp, kültürle medeniyetin ayrı ayrı kavramlar olduğunu kabul eder ve kültüre “hars” der. Ona göre hars,
millî olduğu hâlde medeniyet beynelmileldir. Başlangıçta her kavmin harsı vardır. Hars yükseldikçe medeniyet doğmaya başlar.
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na göre Tanzimat’tan beri kültürle medeniyeti, vicdanla aklı, Türklükle Avrupalılığı
birbirine karıştırdık. Sosyoloji biliminin, ayrı cinsten gerçekleri birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayırması gerekir.
Kültür ulusal, medeniyet milletlerarasıdır. Prof. Dr. Erol Güngör’e göre kültür ve medeniyet ayrımı, biz Türkler için
sadece sosyolojik bir kavram meselesi değildir; millet hayatına nasıl bir yön vereceğimiz konusundaki isteklerimize
objektif ve ilmî destek bulma gayretleridir. Her toplumun kültürü, o toplumda yaşayan insanların çeşitli problemlere
karşı denedikleri çözüm yollarından meydana gelmiştir. Çözüm tarzlarından bazıları zamanla sabit hâle gelerek toplumun bütününe mal olur ve toplumun kültürünü oluşturur.
Doç. Dr. Nurettin Topçu’ya göre kültürle medeniyeti birbirine karıştırdığımız için Batı taklitçiliğine başladık. Medeniyet, insanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir. Kültür ise bir toplumun kendi tarihi
içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür. Bunlar ilim, sanat, ahlak ve dine ait değerlerdir. Prof. Dr.
Mehmet Kaplan’a göre medeniyet ve kültür, bir bütün teşkil eder. Her medeniyet kendine has bir kültür ve sanat yaratır.
(www.w3.gazi.edu.tr)

1. Türk sosyologlarına göre kültür ve medeniyetin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
2. Ziya Gökalp’in yapmış olduğu hars (kültür) ve medeniyet ayrımını doğru buluyor musunuz? Neden?
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Alt Kültürü Tanıyalım
HAZIRLIK SORULARI
1. Çevrenizde içinde bulunduğunuz gruplardan farklı olduğunu düşündüğünüz gruplar var mıdır? Varsa
bunlara örnekler veriniz.
2. Örnek verdiğiniz grupların içinde bulunduğunuz gruplardan farkları nelerdir?

KAVRAMLARIMIZ
Alt Kültür

ALT KÜLTÜR
Toplumlar arasında kültür farkları olduğu gibi aynı toplumun değişik sınıf ve grupları arasında farklı kültürel özellikler
olabilir. Bir toplumun ortak kültüründen belirli ölçülerde
farklılık gösteren kültürlere alt kültür denir. Günümüz modern
toplumlarında çok sayıda alt kültür birimleri olduğu görülmektedir. Her sosyal sınıf veya zümre, baskı olmadıkça
kendilerine özgü olan kültürlerini sürdürürler. Her toplumda
egemen kültür yapısından davranış biçimleri giyim, dil,
inanış ve gelenekleri farklı olan alt kültür grupları vardır.
Özellikle metropollerde farklı etnik, sınıfsal ve dinsel temelde oluşan alt kültür yapıları yoğundur. Bunlar aynı zamanda
o toplumun kültürel zenginliğini oluşturur. Kültürel saygı,
farklı toplumsal kültürlerin varlığına saygı gerektirir.
Çok çeşitli ırk ve etnik gruptan oluşan toplumlarda da bu
tür alt kültürlere sık sık rastlanır. Amerika Birleşik Devletleri
ve Osmanlı İmparatorluğu bu tür toplumların tipik örnekleridir. Amerika’da Amişlerin ve siyahi vatandaşların kültürleri,
Osmanlı’da ise Ermeni, Rum, Yahudi, Gürcü, Çerkez hatta
Türkmenlerin kültürleri mensup oldukları genel kültür ve
medeniyet bünyesinde farklılık gösteren alt kültürler olarak
değerlendirilir.

Bir grup, kültürel özellikleri yönünden farklı bir kültür
özelliği göstermeyecek kadar başka bir grup kültürüyle
kaynaşmış olsa bile birçok yönden farklı kültürel özellikler
gösterir. Örneğin göçmen grupların, ülkelerine göç ettikleri
milletin kültürü ile ana vatanlarındaki kültürün karışımından
oluşan alt kültürleri vardır.
Alt kültürler, ortak kültürden kısmen farklıdır. Kendine
özgü kültürel özelliklerin yanında ortak kültürün de bir
parçasıdırlar ve onun özelliklerini taşırlar. Alt kültürlerin
etkileşimi ile ortak kültür oluşur, zenginleşir. Alt kültürler
arasındaki farklılıklar azaldıkça toplumdaki ortak kültürün
gücü artar. Alt kültürler arasındaki uyum arttıkça toplumdaki
ortak kültür sürekli kendini yeniler ve alt kültürlerin desteğiyle güçlü bir bütünlük kazanır.
Kıyafetlerde görülen renk, biçim özellikleri, yeme içmedeki çeşitlilik, konuşulan ortak dildeki farklı şiveler, değişik
müzik tarzları, mimaride görülen ayrılıklar alt kültürleri
yansıtan ve toplumdaki ortak kültüre zenginlik kazandıran
değerlerdir (Görsel 3.37).

Görsel 3.37: "Harajuku" alt kültürü, değişik, alışılmışın dışında giyinen Japon gençlerine verilen addır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.38: Halk oyunlarımız

1. Yukarıdaki fotoğraflarda giyim kuşamla ilgili hangi özelliklerin ön plana çıktığını söyleyiniz.
2. Görseller Türk kültürünün genel özelliklerini mi yoksa farklı özelliklerini mi yansıtmaktadır? Görüşlerinizi paylaşınız.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 3.39: Amişler

Görsel 3.40: Romanlar

Amişler
Amerika’da dindarlık ve dindar toplumlar denilince
akla ilk gelen topluluklardan biri de Amişlerdir. Birçok
belgesele, televizyon programına da konu olan bu insanlar gerçekten çok farklı âdetlere sahipler. Teknolojiyi
tamamen reddetmiş olan Amişler, kesinlikle elektrikli bir
malzeme kullanmadıkları gibi para, kâğıt ve kalemi de
kullanmıyorlar. Doktora gitmiyor, geleneksel tedavi
yöntemleri kullanıyorlar. Elbiseleri, geleneksel kıyafetlerden oluşuyor, kendi kıyafetlerini kendileri dikiyorlar.

Romanlar
“Kentsel Dönüşüm Bağlamında Mersin’de Yerel Yönetim Tarafından Yürütülen Bir Projenin Değerlendirilmesi” konulu proje, Ocak-Şubat 2007 tarihleri arasında
yürütüldü. Proje kapsamında Turgut Reis Mahallesi’nden
rastgele seçilen otuz aile ile karşılıklı görüşme yapıldı.
Mersin’de göçün ivmelendirdiği yapılaşmalardan Turgut
Reis Mahallesi’ni incelediklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr.
Akıner, 1924 nüfus mübadelesi sırasında Yunanistan ve
Bulgaristan’dan Edirne’ye yerleşen Romanların Mersin’e
göç etmesiyle bu mahallenin oluştuğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Buradaki Romanlar, kendilerini
Türk kimliği altında Roman veya alt kültür olarak tanımlamaktadır.”(Görsel 3.40).

Yani yenilik adına her şeyi reddediyor ve günümüzden birkaç asır öncesinin hayatını yaşamaya çalışıyorlar
Görsel 3.39).
(www.haber.ekolay.net)

(www.mersin.edu.tr)

1. Amişlerin yaşam biçimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Romanların yaşam biçimleri hangi yönleri ile toplumun genel kültüründen farklılık göstermektedir?
Açıklayınız.
3. Toplumda görülen yaşam biçimi, davranış tarzları ve giyim gibi her türden farklılıkları bir alt kültür
olarak ele alabilir miyiz? Neden?
4. Alt kültürün millî kültürle ilşkisi hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Yorumlayınız
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

ANKARA YÜKSEL CADDESİ’NDEKİ GENÇLİK ALT KÜLTÜRÜ
Hızlı toplumsal dönüşümleri yaşayan bir toplum olarak Türkiye’de bundan en çok etkilenen kesimlerin başında
“gençlik ve gençler” gelmektedir. Çünkü toplumsal dönüşümlerin merkeze aldığı “bireyselleşme” manevra yeteneğini en
çok gençler için sunmaktadır. Gençlerin bu yeteneği kullanma biçimleri ise birbirinden oldukça farklıdır. Bu farklılık
bireyselleşmenin temel hedefleriyle ilgili olduğu gibi gençlerin sosyoekonomik ve sosyokültürel hazır bulunuşluk düzeyleri ile de ilgilidir. Gençlik kitlesinin genel norm ve davranışlarıyla büyük ölçüde farklılaşan, değişme ve dönüşümler
karşısında özgün tutumlar geliştiren gençlik alt kültürlerine bu çerçevede tanık olunmaktadır. Ankara Yüksel
Caddesi’nde giyim ve davranışlarıyla belirgin farklı bir görüntü oluşturan gençlere rastlanmaktadır. Günün büyük bir
kısmını burada geçiren gençler, farklılığı yansıtan biçimsel boyutlarla söz konusu cadde ile zamanla özdeşleşerek “Yüksel
Caddesi Gençleri” olarak adlandırılmaktadır.
(İsmail Doğan, Bir Alt Kültür Olarak Ankara Yüksel Caddesi Gençliği, s.149)

1. Yüksel Caddesi Gençliği hangi özelliklerinden dolayı alt kültür olarak değerlendirilebilir? Tartışınız.
2. Sizin de bildiğiniz başka gençlik grupları var mıdır? Bu gençlik grupları da bir alt kültür örneği midir?
Görüşlerinizi paylaşınız.
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Kültürel Açıdan Toplumsal Yapı Analizi
HAZIRLIK SORULARI
“Kültür, toplumsal yapının kopyasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz?

KAVRAMLARIMIZ
Kültürel Yapı

KÜLTÜR İLE TOPLUMSAL YAPI İLİŞKİSİ
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan
kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin
bütününe kültür denir.
Kültür, bir toplumda ilerlemenin, üretimin, eğitimin, bilimin, güzel sanatların, insan ve toplum anlayışının göstergesidir.
Bu yönüyle kültür, bir toplumdaki maddi ve manevi unsurları
içerir. Bu unsurlar arasındaki ilişki veya ilişkiler ağı toplumsal yapıyı oluşturur. Kültür ile toplumsal yapı arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kültür toplumun maddi ve
manevi değerlerini bütünleştirirken getirdiği kural ve değerlerle insanlar, gruplar ve kurumlar arası ilişkileri düzenler.

Toplumsal yapı toplumun hiyerarşik düzen içerisindeki
kuruluşunu, kültür ise bu kuruluşun muhtevasını oluşturur.
Kültürün ürettiği her şey toplumsal yapının bütünlüğünü
korumasına yardımcı olur. Toplumsal yapı da kültürün
varlığını korumasını sağlar.

Toplumsal yapı, toplum yaşamı içerisinde ortaya çıkan
kültürün, toplumsal ilişkiler ve kurumlar aracılığı ile nasıl
varlığını koruduğunu gösterir. Bir toplumda kültür gelişmişse orada toplumsal yapı gelişmektedir. Kültür, toplumsal
yaşamda yer alan maddi ve manevi unsurların toplamından
oluşur ve bir toplumun fertleri arasındaki sosyal ilişkiler
ağını gösterir. İnsanlar arasındaki ilişkiler sonucunda ortaya
çıkan her öge, kültürel yapıyı oluşturur (Görsel 3.41).
Toplumların kendine özgü bir yapısı vardır ve bu yapı
zaman içinde değişime uğrar. Genellikle değişme, maddi kültür
ögelerinin değişmesiyle başlar ve zamanla manevi kültür
ögelerini de etkileyerek onların da değişmesine neden olur.
Manevi kültürün değişerek zenginleşmesi de toplumun bilim
ve teknolojiyi daha kolay benimsemesine yol açar. Böylece
kültür, toplumun maddi ve manevi değerlerini bütünleştirir.

Görsel 3.41: Kültürel unsurlar toplumsal yapıyı yansıtır.

Biliyor muydunuz?
Sinop’ta doğum, evlenme ve ölümle ilgili olarak pek
çok geleneğin olduğunu, düğünden önce yörede “çeyiz
düzme”, “atkı attırma” ya da “döküm alma” denilen
düğün alışverişi yapıldığını, bu alışverişte gelinin eksiklerinin tamamlandığını, takılar, elbise, ayakkabı, gelinin
yakınlarına hediye, damada pantolon, ayakkabı ve gömlek
alındığını genel olarak “muamele” denilen resmî nikâhın
da bu günde yapıldığını biliyor muydunuz (Görsel 3.42)?
(www.sinop.bel.tr)

Görsel 3.42: Sinop’ta bir düğün
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Müzik ve Kültür
Müzik; dil, edebiyat ve tarih gibi millî kültür hazinelerinden birisidir. Zengin çeşitlilik göstermesi ve yaygın olması
nedeniyle en önemli kültür değerlerinden olan müzik, bireysel olduğu kadar bestecisi, seslendiricisi ve tüketicisi ile
toplumsal bir görünüm de ortaya koyar. Müzik eserleri sadece bir ses sistemine dayanmaz, etnolojik bir yapıya bağlı
sosyal davranışlara da dayanır. Pek çok müzik ürünü bir toplumun kimliğini oluşturan kültürün simgeler ve davranış
biçimleriyle dışa vurumudur. Ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini en çok yansıtan müzik türü şüphesiz halk müziğidir. Halkın içinde doğmuş ve gelişmiş olan bu müzik o toplumun dili, aynası ve kimliği durumundadır. Türk Halk Müziği,
halkın yurt ve insan sevgisini, kahramanlığını, sağlam ve güzel karakterini ince ve derin bir duygu ile ifade edebilen en
değerli folklor unsurudur. Türk Folklorunun önemli bir ürünü olan türküler Türk halkının yaşantısında etkili olan olayların, duygu ve düşüncelerin, kendi kültür ve sanat anlayışının müzik yoluyla anlatımıdır.
(Feyzan Göher Vural, Türk Kültürünün Aynası: Türküler, 398)

Görsel 3.43: Safranbolu evinden bir görünüm

Görsel 3.44: Yöresel kıyafetlerimiz

Safranbolu Evleri
Safranbolu evlerinin boyutunu ve biçimini belirleyen üç temel unsur vardır. Bunlar: Çok nüfuslu büyük
aile yapısı, yağışlı iklim, kültürel ve maddi zenginliktir.
Yağışlı iklim nedeniyle kapalı alan ihtiyacı da fazladır.
İnsan ve hayvan yiyecekleri, yakacak odunlar vb.
ihtiyaç malzemelerinin hepsi evin uygun bölümlerinde
muhafaza edildiği için Safranbolu evleri büyük hacimlidir. Bu evler kültürel açıdan ele alındığında Safranbolu’nun toplumsal yapısını da yansıtır (Görsel 3.43).

Kıyafetler
Giyim, insanlık tarihi kadar eskidir. Geleneksel
ögeler içeren bir giyim kuşam örneği, ait olduğu toplulukla ilgili bize çok çeşitli bilgiler sunabilir. Kullanılan
kıyafetler, toplumların yerleşik ya da konar göçer
olmaları ve bunların töre, dil ve kültür nitelikleri
hakkında bize birçok bilgi verir. Örneğin bir Türkmen
veya Yörük köyüne gidildiğinde kimin sözlü ya da
kimin nişanlı olduğu başlığından, giydiği kıyafetlerin
renginden anlaşılır (Görsel 3.44).

(www.safranbolu.org)

(www.kultur.gov.tr)

Görsel 3.45: Geleneksel el sanatlarından halı dokumacılığı

Toplumsal Yaşamda El Sanatları
El sanatlarının oluşumunda toplumların coğrafi konumu, iklimi ve inanç sisteminin etkisi görülür. El sanatları ait
olduğu toplumun kültürel özelliklerini, yaşam tarzını, üretim aşamalarını ve geçmişini de yansıtır. Bu yönüyle toplumsal
yapının bir fotoğrafı gibidir (Görsel 3.45).
(www.kultur.gov.tr)

1. Kültürel unsurlar toplumsal yapı ile ilgili hangi bilgilere ulaşmamıza yardımcı olur? Belirtiniz.
2. Türk Halk Müziği örneklerinden hareketle Türkiye’nin toplum yapısı ile ilgili hangi özellikleri söyleyebilirsiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

ANTALYA’NIN HALK KÜLTÜRÜ
Antalya halkının çoğunluğunu oluşturan Yörükler
(konargöçer), bu ile ait halk kültürünün belirleyici
unsurudur. Bunların büyük bir kısmı toprağa yerleşmiş
olarak bir kısmı da göçer olarak yaşamını sürdürmektedir (Görsel 3.46).

civarına yerleştirilen topluluklardır. Geçmişte Balkan ve
Girit göçmenleri buna örnek teşkil ederken bugün de iç
göçler bu duruma örnek gösterilebilir. Hızlı iç göç alan
kentlerimizden olan Antalya’da toplumsal yapı da buna
paralel olarak hızlı bir değişim süreci göstermektedir.

Konargöçer yaşamın oluşturduğu kültürel etki Antalya’nın sosyokültürel yapısında da etkili olmuştur. Daha
20-25 yıl öncesine kadar hayvancılıkla geçinen, yazın
yaylaya çıkan, kışın sahile inen yörükler, bugün hayvancılığı bırakmış olmalarına rağmen yaylacılık kültürünü
modern araçlar kullanarak yaşatmaya çalışmaktadırlar.

(www.antalya.bel.tr)

Antalya’da ekonomiyi belirleyen hayvancılığın
yerini tarım, ziraat ve seracılık almış durumdadır. Kent
içerisinde de çağdaş ekonomik uğraşların yer aldığı bir
ekonomik ve sosyal yaşam içerisinde geçmiş kültürün
izlerini bulmak neredeyse imkânsızlaşmaktadır.
Yörük yaşamının etkisinin yanı sıra geçmiş kültürlerin etkisini de kent yaşamında yadsımamak gerekir.
Çünkü bunlar kent geleneğinin oluşmasında önemli
unsurlardandır. Uygarlıklar üzerine uygarlıklar kurulan
bu kentin asırlardır gelişen mimarisinin, antik yerleşim
yerlerinin ve günümüze bıraktığı kültürel mirasın,
bugünkü kent yaşamına, halkın kültürel ve sosyal gelişimine önemli katkıları olmuştur, olmaya da devam
etmektedir.
Toplumsal yapının şekillenmesinde bir diğer unsur
da muhacir (göçmen) olarak gelip kent içerisine ve

Görsel 3.46: Antalya’da bir yörük çadırı

1. Konargöçer yaşam Antalya’nın sosyokültürel yapısını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.
2. Antalya’da toplumsal yapının hızlı bir değişim süreci içerisine girmesinde göçmenlerin rolü hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

Haber
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
İstanbul’un Tarihî ve Kültürel Değerleri
İstanbul, Türkiye’nin en gelişmiş ve en fazla nüfusa sahip şehridir. Artık metropol olmaktan çıkmış ve bir megapol hâline gelmiştir . Geçmişten günümüze kadar olan süreçte İstanbul, birçok farklı medeniyete kucak açmış ve pek
çok farklı kültürü bünyesinde barındırmıştır. Günümüzde de kültürel bakımdan daha da ileriye gitmekte olan İstanbul
çok fazla kültürel özelliğe sahiptir. Bunun en önemli nedeni ise geçmişte ve günümüzde çok farklı medeniyetlerin bu
topraklarda yaşamasıdır. İstanbul'un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili
kısmı günümüzde “Tarihî Yarımada” olarak anılmaktadır. Kent, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik konumu
nedeniyle tarihi boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar için daima çok önemli olmuştur. Bu özellikleri ile kent,
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı
dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul,
1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 bölge olarak dâhil edilmiştir. Bunlar: Hipodrom, Ayasofya, Aya
İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye
Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma
Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.
(www.istanbul.gov.tr)

1. Türkiye’nin farklı kentlerinden göç alan İstanbul’un kültürel yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. İstanbul’un toplumsal yapısının Türkiye’nin toplumsal yapısını yansıttığını söyleyebilir miyiz?
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Dil, Eğitim ve Sanat Üçgeninde Kültür
HAZIRLIK SORULARI
1. “Dil, kültürün hem ürünüdür hem de aktarıcısıdır.” sözüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Toplumsal yaşantımızda eğitim neden önemlidir? Görüşlerinizi paylaşınız.
3. Sanattan yoksun bir toplum yapısı düşünülebilir mi? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Dil, Eğitim, Sanat

KÜLTÜRÜN DİL, EĞİTİM VE SANATLA İLİŞKİSİ
KÜLTÜR-DİL İLİŞKİSİ
Kültürün öğrenilmesi ve öğretilmesi dil aracılığıyla sağlanır. İnsan toplumsal hayattaki ilişkilerini, duygu ve düşüncelerini dil sayesinde başkalarıyla paylaşır. Bir milletin tarihi,
inanç ve ibadetleri, coğrafyası, değer ölçüleri, folkloru, müziği,
edebiyatı, bilimi, dünya görüşü kelimelerde ve deyimlerde
sembolleşerek hep dil hazinesinde korunur ve aktarılır. Dil,
toplumsal yaşamın bir ürünüdür. Örneğin Türkçede akrabalığa,
hayvancılığa ve tarıma ait sözcüklerin çoğu Türk halkının
yaşamının, kültürel gereksiniminin bir sonucudur. Her dil sistemi, kendi içinde o toplumun yarattığı maddi, manevi zenginliklerin, kültürler arası etkileşimin, toplumsal değişimin de
tarihini verir. Dilin zenginliği o toplumun zenginliğini gösterir.

Kültürün maddi unsurlarındaki gelişmelere ve bilimsel
yeniliklere bu yolla ulaşılır. Eğitim, maddi ve maddi olmayan kültür ögelerini aktararak kültürün sürekliliğini sağlar.
Eğitim ve kültür birbirinden ayrılamayan unsurlardır. Eğitim
kültürü etkilediği gibi kültür de eğitimi etkilemektedir. Aynı
eğitimi Türkiye’den başka bir ülkede vermeye kalkarsanız
eğitimlerde mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü başka
ülkelerde yaşayan insanların yaşam tarzları, kültürleri,
kıyafetleri, davranışları ve konuşmaları Türkiye’dekine göre
mutlaka farklılıklar gösterecektir.
KÜLTÜR-SANAT İLİŞKİSİ
Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evreler toplumların yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat anlayışlarını değiştirmiştir.
Sanat yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak değerlendirilir. Sanat insana özgü bir etkinliktir. Sanatçının duygu ve
düşüncelerinin kaynağı yaşadığı toplumdur. Sanatçı yaşadığı
toplumun kültürel özelliklerini eserlerine aktarır. Bu bağlamda sanatın temel konusu yaşamdır. Bu yaşam içerisinde
öğrenilen, üretilen her şey çeşitli sanat dalları ile sonraki
kuşaklara aktarılır. Bu sanat dallarını aşağıda sıralanmıştır.
Yüzey sanatları: Resim, afiş, grafik, minyatür, fotoğraf
Mekân sanatları: Mimarlık, peyzaj, yerleştirme
Dil sanatları: Roman, hikâye, şiir, senaryo
Ses sanatları: Müzik
Dramatik sanatlar: Tiyatro, opera, sinema vb.

Görsel 3.47: Piyale Madra’nın karikatürü

Dilin sınırlarını o toplumun kültürü belirler. Milleti
meydana getiren unsurların başında gelen dil, hem kültürün
oluşması ve yaşamasında en büyük görevi üstlenmiş hem de
toplumlar ve kültürler arasındaki iletişimi sağlayan bir köprü
olmuştur (Görsel 3.47).
KÜLTÜR-EĞİTİM İLİŞKİSİ
Eğitim insanın tüm yaşamını düzenleyen ve bireyin
toplumsallaşmasını sağlayan bir süreçtir. Yalnızca okul
duvarları arasında gerçekleştirilen bir etkinlik değil, toplumun genel bir etkinliğidir. Eğitim toplumun kültürüne göre
biçimlenir. Toplumdaki tüm kurumlar ve kişiler bu konuda
sorumluluk taşımaktadır. Toplumsal yapının her bir parçası
eğitime katkıda bulunur. Toplumsallaşma ve kültürel değerleri kazanma öncelikle aile kurumunda başlar.

Sanatın farklı kollarında ortaya konan ürünler toplumun
yansıtıldığı bir ayna gibidir. Sanatçı da belli bir kültür çevresinde yetişen, kültürel değerleri eserleri aracılığıyla insanlara
aktardığı için benzer bir görevi üstlenmiş olur. Sanat etkinlikleri sonucunda ortaya konan eserler, toplumların geçmişten devraldıkları ve kendilerinin de katkıda bulunarak sonraki kuşaklara aktardıkları yaşayış ve düşünce ürünleridir.
Toplumun düşünce zenginliği, eleştiri anlayışı, yaşam
biçimi, inançları, eğitimi ait olduğu kültürün izleri sanat
eserlerine yansır. Bir topluma ait olan insan, kendi kültürel
mirasını öğrenir, onu korur ve yaşatır.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.48: İlk yazıyı MÖ 3200 yıllarında Sümerler buldu. Sümerler şekillere dayanan bu yazı sisteminde her varlık ve olay için bir figür kullandı.

Görsel 3.49: Yaygın eğitimde her yaştan insanlara eğitim verilmektedir.

Görsel 3.50: Sanatın insan yaşamında önemli bir yeri vardır.

Kültürel açıdan dil, eğitim ve sanatın toplumsal yaşantımızdaki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

KÜLTÜR VE EĞİTİM
Eğitim, kişinin belli bir yaşam tarzını öğrendiği toplumsallaşma ve kültürleşme süreciyle özdeş tutulabilir. Bütün
toplumlarda eğitimin amacı, yeni kuşaklara bir kültür birikimini aktarmak, gençlerin davranışını yetişkinlerin hayat tarzı
yönünde biçimlendirerek onları gelecekteki toplumsal rollerine doğru yöneltmektir. En ilkel kültürlerde örgün eğitim,
okul ve öğretmenlik gibi uzmanlaşmış kurum ve işlevler hemen hiç yoktur; genellikle bütün toplumsal çevre ve etkinlikler
okul işlevi görür ve yetişkinlerin hemen tümü öğretmen konumundadır. Toplumlar karmaşıklaştıkça kuşaktan kuşağa
aktarılacak bilgi birikimi kimsenin tek başına taşıyamayacağı kadar çoğalır. Bu nedenle kültür aktarımının daha seçici ve
etkin yollarını geliştirmek gerekir. Okullarda ya da okul niteliği taşıyan kuruluşlarda öğretmenliği meslek edinmiş kişilerce sürdürülen örgün eğitim bu gereksinimi karşılar.
(www.ansiklopedi.turkcebilgi.com)

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİMİZ VE DİL
Türk edebiyatı en eski çağlardan bugüne kadar bütün
safhaları, devirleri ve sosyal tabakaları ile Türk milletinin
hayatını, zevkini, dünya görüşünü, yaratma gücünü gösteren bir duygu, düşünce ve hayal dünyasıdır. Halk edebiyatı
halkın yaşayışının, inanç ve değer hükümlerinin bir
hazinesidir. Bu edebiyat, insan hayatının bütün safhalarını
içine alır. Türk halk edebiyatı aşk, ölüm, hasret, tabiat
sevgisi, gurbet, anı, din duygusu, alay, kahramanlık, ahlak
gibi bütün duyguları işler. Bunların hepsi de kültürümüze
ait unsurlardır ve edebiyat aracılığıyla taşınmaktadır.
Edebiyatın temel malzemesi ise dildir. Bir şair, duygu ve
düşüncelerini kendi milletinin fertlerine

ancak dili ile ulaştırabilir. Bir yazar, bir bilim insanı, bir
devlet adamı, bir filozof görüşlerini topluma dil yolu ile
yayabilir. Milletimizin dünya görüşü Yunus Emre’nin
ilahilerinde, Türk halkının bayrakta sembolleşen vatan
sevgisi Mehmet Âkif’in İstiklal Marşı’nda, Millî Mücadele ruhu Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinde ve bu
dönemin romanlarında, İstanbul’un güzellikleri, İstanbul
halkının gelenek ve görenekleri Yahya Kemal’in eserlerinde, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında, Anadolu insanının yaşayışı ve değer ölçüleri
Yakup Kadri’nin eserlerinde ebedîleşmiştir.
(Şuayip Uyanık, Dil, Kültür ve Edebiyat Üzerine Bir Değerlendirme, Çağın Polisi
Dergisi, s.5 ’ten kısaltılarak alınmıştır.)

1. Metinden hareketle eğitim kurumunun kültürel açıdan toplumsal yapıda üstlendiği temel işlevler hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
2. Dilin korunması ve geliştirilmesi konusunda eğitim kurumlarının, sanatçıların, bilim insanlarının, edebiyatçıların ve basının toplumsal sorumlulukları neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.
3. Dili kültür için vazgeçilmez kılan unsurlar neler olabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.51: Kanuni Sultan Süleyman'ın İran
Elçisini kabulü (Matrakçı Nasuh, Süleymanname)

Görsel 3.52: Mimar Sinan’ın inşa ettiği
Selimiye Camisi

Görsel 3.53: Farklı coğrafyalar, kültürler ve bireyler
ebru sanatının gelişmesine katkı sağlamıştır.

1. Sanat alanında ortaya konulmuş ürünlere bakılarak bir toplumun kültürel yapısı hakkında ne tür bilgilere
ulaşılabilir?
2. Kültür aktarımında sanat eserlerinin aktif bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
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Atatürkçü Düşüncede Kültür, Dil ve Sanat
HAZIRLIK SORULARI
1. “Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.” sözü ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2. Toplumsal varlığımızı korumada dilin önemi nedir? Belirtiniz.
3. Toplumumuzda sanat ve sanatçıya gereken önemin verildiğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi
paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Millî Kültür, Türk Dili, Sanat

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR, DİL VE SANAT ANLAYIŞI
Atatürk, millî kültürü Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli
olarak kabul etmiştir. Bu alandaki çalışmalar onun gündemindeki konular arasında daima ilk sıralarda yer almıştır.
Cumhuriyet Dönemi'nde kültür üzerine yapılan çalışmaların ikinci bölümü de Türk dili ile ilgilidir. Türk dilinin
geliştirilmesi çalışmalarına bilimsel anlamda 1932 yılında
başlanmıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan teşkilat, daha sonra Türk Dil Kurumu ismi altında faaliyetini
sürdürmüştür. Bu devlet kurumunun kuruluş amacı Türk
dilinin yenileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için bilimsel
çalışmalar yapmaktır.
Kültür inkılabının hukuki temelini Türk harflerinin kabul
ve uygulanması ile ilgili yasa oluşturmuştur. 1 Kasım 1928
yılında kabul edilen yasa ile Türkçenin Latin harfleriyle
yazılması karara bağlanmıştır. Atatürk’ün başkanlığında
kurulan okullarda yeni alfabe öğretilmeye başlanmış, böylece kısa sürede alfabeyi kullanabilenlerin sayısı artmıştır. Yeni
Türkçe, gazetelerden devlet kurumlarına her yerde sosyal
hayata egemen olmuştur. Yazı dili ve konuşma dili arasındaki
kopukluk giderilmiş; aydınlar ile halk arasındaki iletişim
uçurumu ortadan kaldırılmıştır. Türkçe hak ettiği saygın
konumunu bu şekilde tekrar kazanmıştır.
Kültür hamlesinin önemli bir ayağını da tarih alanındaki
çalışmalar oluşturdu. Türkler dünyanın en köklü uluslarından birisi olmasına rağmen yüzyıllar boyunca Türk tarihi
ihmal edilmişti. Türkler öz tarihlerini yabancı araştırmacıların eserlerinden takip etmek durumunda kalmışlardı. Tarih
boyunca büyük uygarlıkların mimarı olmuş bir millete
yakışan tavır, bu şanlı tarihin bilimsel olarak ele alınması,
incelenmesi, dünyaya tanıtılması olmalıydı. İşte, Türk Tarih
Kurumu da 1931 yılında bu amaçla kuruldu.
Atatürk, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve onları
destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren
sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından
ilgilenmiştir.

Atatürk’ün kaleme aldığı ve 1927 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisinde okuduğu “Nutuk” adlı eseri, Atatürk’ün en
büyük eseridir. Yazmış olduğu “Oğuz Oğulları” adlı şiir de
Atatürk’ün şiir konusundaki yeteneğini sergileyen ve her
Türk’ün okuması gereken bir eserdir.

Görsel 3.54: Atatürk müzik dinlerken

Atatürk, şiir ve edebiyat dışında müziğe de büyük bir ilgi
duymuştur. Şarkı ve türküleri dinlemekten büyük bir zevk
alan Atatürk, zaman zaman okunan şarkılara eşlik etmiş,
oynanan halk oyunlarına katılmıştır. Atatürk, askerî ataşe
olarak Sofya’da görevli bulunduğu dönemde çok sesli
müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Klasik müzik konserlerine
ve operalara giderek bu müzik türlerini tanıma fırsatı
bulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde bu
müzik türlerinin sevilmesini ve müzik kültürümüzde yer
almasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara önderlik
etmiştir. Atatürk’ün zamanında yapılmış bazı binaların
güzelliği, ülkemizdeki çağdaşlaşma hareketini ifade edebilecek nitelik taşımaktadır. Atatürk’ün, tiyatro, bale, edebiyat,
heykeltıraşlık, mimari, resim, müzik gibi sanat dallarıyla ve
sanatçılarla ilgilenmesi, onları desteklemesi Atatürk’ün
sanatla çok yakın bir ilişki içinde olduğunun göstergesidir.
Atatürk sanatın, özellikle de güzel sanatların gelişmesinde ve
ilerlemesinde ufuk açıcı ve yol gösterici olmuş, sanatın her
alanda gelişmesine katkıda bulunmuştur (Görsel 3.54).

207

Kültür

3. ÜNİTE
Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyup görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.55: Atatürk ve eğitim

“Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı
dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır (Görsel 3.55).”

Görsel 3.56: Atatürk ve kültür

Görsel 3.57: Atatürk ve sanat

“Kültür; okumak, anlamak ve görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek,
zekâyı eğitmektir (Görsel 3.56).”
“Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları, kültürel
insanlardır. Yani hem kendileri kültür sahibidir hem de
bu özelliği çevrelerine ve Türk milletine yaymakta
olduklarına inanmışlardır.”

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel
yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz;
itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.
Hâlbuki bizim milletimiz, gerçek nitelikleriyle medeni ve
ileri olmaya layıktır ve olacaktır (Görsel 3.57).”
(Genelkurmay Başkanlığı, Atatürkçülük,
c.1, s.349, 363, 367)

1. Atatürk’ün, kültürü cemiyet hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
2. Ulusal duygu ile dil arasında bir bağ var mıdır? Açıklayınız.
3. Atatürk toplumsal ilerlemede sanatı neden bir ölçüt olarak göstermiştir?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Anayasamızda Türk Dili
Anayasamızda dilimiz olan Türkçe; toprak bütünlüğü,
bağımsızlık ve bayrakla eş değerde tutulmuştur. Bir millet
için dil, bağımsızlığın da simgesidir. Dilini yabancı
etkilerden koruyamayan milletlerin bağımsızlığı tehlikeye
girer. Başka bir deyişle: “Dil birliğini kaybeden milletlerin
millî birliği tehlikeye girer.”
Atatürk: “Türk demek, dil demektir. Milliyetin en
bariz vasıflarından biri dildir. Türk her şeyden önce ve
mutlaka Türkçe konuşmalıdır.” diyerek dilde ulusallaşmanın temelini atmıştır (Görsel 3.58).
2 Eylül 1930’da kendi el yazısı ile dilin önemine şöyle
işaret eder Ulu Önder: “Millî his ile dil arasındaki bağ çok
kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin
gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en
zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin.
(Oktay Sinanoğlu, Bye Bye Türkçe, s.49)

Görsel 3.58: Atatürk Türk diline önem verirdi.

1. Metinden hareketle dilde bağımsızlık neden ulusal bağımsızlığın ön koşuludur? Değerlendiriniz.
2. Dilimizi yabancı dillerin etkisinden korumak için neler yapılabilir? Görüşlerinizi paylaşınız.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.
ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR ANLAYIŞI
Atatürk, Gökalp’ın “Uygarlık” ayrımına karşıdır.
Böyle bir ayrımın, toplumumuzun çağdaşlaşmasını
durduracağını düşünmektedir. Atatürk için kültür ve
uygarlık ayrımı yoktur; kültür ve uygarlık birdir. O, bu
konuda şunları söyler: “Uygarlığın ne olduğunu hep
başka başka tarif edenler vardır. Bence uygarlığı kültürden ayırmak güçtür ve gereksizdir. Bu görüşümü
açıklamak için kültür ne demektir, tanımlayayım.
Kültür, insan toplumunun devlet hayatında, düşünce
hayatında ve ekonomik hayatta yapabileceği şeylerin
toplu sonucudur.”
Atatürk döneminden önce yapılan reformlar, uygarlık ve kültür ayrımının etkisi altında kalınarak sadece
teknolojinin taklit edilmesiyle sonuçlanıyordu. Teknolojiyle birlikte kültürün de aktarılamamasından dolayı
taklitçilikten öte gidilemiyordu. Oysa çağdaş uygarlığın temel kaynağı, bu teknolojiyi doğuran dünya
görüşü, yaşam biçimi ve zihniyetidir. Bunun için de
çağdaş yaşayış biçimi benimsenmeden, çağdaş dünya
görüşüne sahip olunmadan toplumun değişmesi ve
gelişmesi olanaksızdı.

ATATÜRK VE SANAT
Atatürk, yeni Türk devletine modern devlet örgütleri
kazandırırken Türk sanatına çağdaş anlamda gelişmesi ve
ilerlemesi için yeni bir yol açmıştır. Atatürk güzel sanatları, eğitim, bilim ve kültür devriminin bir parçası olarak
nitelemiş ve bunu her zaman tekrarlamıştır. Bu nedenle
laiklik ilkesini, özellikle resim ve heykel sanatıyla yakından ilgili görmüş, bu iki sanat dalının geliştirilmesi gerektiğine inanmıştır. Atatürk, güzel sanatları, Türk milletinin
tarihî bir özelliği olarak görmüş, sanatın yaşamsal özelliğe
sahip olduğunu vurgulamış, ulusal bir ülkü olarak nitelendirmiştir. O bu ifadelerle sanatçıların işleyecekleri konular
için bitmez tükenmez millî sanat hazinelerine, yakın ve
uzak tarihimize işaret etmiştir. Sanatı güzelliğin ifadesi
olarak değerlendirmiş; milletlerin ilerleme yolunda belirli
bir yerde olmasını resim ve heykel yapmalarına, tekniğin
gerektirdiklerini uygulamalarına ve sonuç olarak da insanların olgunlaşmasına bağlamıştır.
(www.atam.gov.tr)

(turkoloji.cu.edu.tr)

1. Atatürk kültür ve uygarlık kavramlarının birbirinden ayrı düşünülmesini neden eleştirmiştir?
2. Sadece teknolojik gelişmeler çağdaşlaşma için yeterli midir? Neden?
3. Atatürk’ün güzel sanatları kültür devriminin bir parçası olarak değerlendirmesi hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
4. Sanatın toplumsal açıdan destek görmesi o toplumdaki insanların kültürel açıdan olgunlaşması ile değerlendirilebilir mi? Görüşlerinizi paylaşınız.
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Kültüre Katılma
HAZIRLIK SORULARI
1. İnsanların yaşadıkları toplumda ortak bir dil kullanmalarının gerekçesi neler olabilir? Fikirlerinizi
paylaşınız.
2. Çevrenizdeki düğün ve eğlence biçimleri benzerlik gösteriyor mu? Bunun nedeni ne olabilir?

KAVRAMLARIMIZ
Kültüre Katılma, Genel Ögelere Katılma, Özel Ögelere Katılma, Seçenekler Yoluyla Katılma

KÜLTÜRÜN KAZANILMASI
Kültür, bir toplumun düşüncelerini, inançlarını, yaşam
tarzını, sanatını, davranış kalıplarını vb. yansıtır. İnsanlar
yaşadıkları toplumun kültürüne uyum sağlar ve katkıda
bulunurlar. Toplumun dilini, bilgisini, dinini, sanatını, ahlakını, alışkanlıklarını kültürden öğrenirler. Dünyaya yeni gelen
bir çocuk, ailede ve çevrede kültürü hazır bulur. Ana baba,
yakın akraba ve komşulardan oluşan toplumsal çevre içinde
büyür ve toplumun bir üyesi olur. Kültür büyük oranda eğitim
öğretimle kazanılır. İnsan çevresinde gördükleriyle, konuşma
diliyle, iletişim araçlarıyla kültürü öğrenir. Öğrendiği kültürel
unsurlar aracılığıyla gruplara, topluma ve millete uyum sağlar.
Kültür ile insanlar birbirini anlayan, birbirine benzeyen
uyumlu bir yapı oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu toplumun
kültürünü kazanması hem kendisi hem de kültür açısından
önemlidir. İnsan, bir toplumun davranış, düşünüş ve duyuş
biçimlerini o kültüre katılarak kazanır. Kültür değerleriyle
ailede tanışan insan daha sonra okulda ve arkadaş gruplarında
nasıl davranması gerektiğini, toplumun kendisinden beklentilerinin neler olduğunu öğrenir.
Bireylerin toplumsal değer ve normlara uygun davranması,
toplumsal düzen, toplumun birlik ve bütünlüğü açısından
önemlidir. Toplumun kültür kalıplarını öğrenen birey, yaşadığı
topluma uyum gösterir. Kendisi de yaşamı süresince yarattığı
çeşitli değerlerle o kültüre katkıda bulunur ve onu zenginleştirir. Kültürün devam etmesinde, o kültürü kazanmış olan her
bireyin payı vardır. Bu bakımdan da kültürün kazanılması,
toplum için olduğu kadar kültür için de önemlidir. Kültürün
kazanılması toplumsallaşma süreciyle gerçekleşir. Toplumsallaşma (sosyalleşme), bir bireyin toplumun kültürünü öğrenmesi ve toplumun bir üyesi hâline gelmesidir. Toplumsallaşma
yoluyla birey yaşadığı toplumun kültürünü kazanır. Bireyin
toplumda trafik kurallarına uygun hareket etmesi, yaşlılara
toplu taşıma araçlarında yer vermesi, sorumluluklarını yerine
getirmesi vb. toplumsallaşmanın sağladığı sonuçlardır. Kültürel kimlik, bireyin yaşadığı toplumun genel ve özel kültürel
unsurlarına katılması ve kişisel özelliklerini o topluma katmasıyla edinilir. Böylelikle birey, kendini içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olarak tanımlar. Bireye “Kimsiniz?” “Kimlerdensiniz?” gibi sorular sorulduğunda verdiği cevaplar bireyin
kültürel kimliği hakkında bilgi verir.

Kültüre katılma genellikle üç şekilde gerçekleşmektedir.
Bunlar; kültürün genel ögelerine katılma, kültürün özel
ögelerine katılma, seçenekler aracılığıyla kültüre katılmadır.
Kültürün Genel Ögelerine Katılma
Her kültürün kendine özgü ögeleri vardır. Dil, hukuk
normları, aile tipleri, konut biçimi, giyim tarzı, davranış
kalıpları, gelenek ve görenekleri genel ögelerdir. Bir kültürün en önemli unsuru dildir. Dili öğrenmek diğer unsurların
öğrenilme sürecini hızlandırır. Aile ve eğitim süreci dilin
öğrenilmesinde önemli faktör oluşturur. Kültüre doğuştan ya
da sonradan katılanlar, kültürün genel ögelerine katılmak
zorundadır. Genel unsurlara uyum sağlayamama durumunda
uyumsuzluklar ortaya çıkar. Bu uyumsuzluklar toplumsal
çatışmaya neden olur.
Kültürün Özel Ögelerine Katılma
Kültürün özel unsurlarına katılma iki yolla olur. Birinci
yol toplumdaki bazı gruplara katılımla, ikincisi ise meslek
edinme yoluyla olur. Bireyler kendi kültürel kimlikleriyle
yeteneklerine, ilgilerine, görüşlerine ve çıkarlarına uygun
gruplara katılır. Bu grupların kültürel unsurlarını benimser. Bu
grupların bazı kültürel özellikleri toplumun geneli tarafından
bilinmeyebilir. Gerekli eğitimi almış bir kişi doktor, hemşire,
öğretmen, tamirci vb. olabilir. Kendisini geliştirmek ve
mesleğini iyi bir şekilde yerine getirmek için çeşitli hizmet
içi eğitimlerden geçer. Seçtiği mesleğin inceliklerini öğrenir.
Meslek değerlerini edinerek meslektaşlarıyla iletişim hâlinde olur. Mesleki gelişim düzeyine göre kişinin katılmasının
zorunlu olduğu hizmet içi eğitimler olduğu gibi isteğe bağlı
olarak katılabildiği eğitimler de vardır.
Seçenekler Aracılığıyla Kültüre Katılma
Günümüz toplumlarında kültür, insanlara farklı seçenekler sunar. Bir insan kültürün bütün unsurlarına katılamaz. Bu
sebeple insanlar kendi kişisel yetenek, ilgi ve becerilerine
göre katılacağı faaliyetleri seçer. Tiyatroya ya da sinemaya
gitmeye kişi kendi karar verir. Futbol mu, basketbol mu
izlemek istediğini kendisi seçer. İstediği partiye oy verir,
istediği derneğe üye olur. Böylece yaptığı tercihlerle kültüre
katılmış olur.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.59: Kültüre katılma

Kültüre katılma hangi şekillerde olur? Görüşlerinizi ifade ediniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 3.60: Sohbet eden iki insan

Dilin Önemi
Dil, milletimizin tarih sahnesinde var olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. Türkçe’nin korunması
geleceğimiz açısından önemli sorunlarımız arasında yer
almaktadır. Dil, insanın kendini ifade etmesi açısından
olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Dil seslerin, hecelerin, kelimelerin ve cümle gruplarının anlamlı ve ahenkli
bir şekilde bir araya geldiği semboller bütünüdür. Milletlerin varlığı, devamlılığı ve geleceği açısından değerlendirdiğimizde dil; bir milletin kendisini, yaşayışını, kültürünü, inancını, devlet anlayışını, tarih şuurunu, geleneklerini, göreneklerini, eğitimini, teknolojisini, mimarisini,
musikisini, yeme-içme şeklini, giyimini, mutfak kültürünü, iç ve dış dünyasını söz ve yazıyı kullanarak ifade
eden, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir unsurdur. Ünlü
düşünür Wittgenstein (Vitgenştayn): “Dilimin sınırları
dünyamın sınırlarıdır.”cümlesiyle dilin sadece düşünceyi
aktaran kuru bir ifade unsuru olmadığını, aynı zamanda
dilin, kişinin dünyayı algılama biçimi olduğunu ifade
etmektedir. Bu açıdan dil, düşünce şeklimizle de yakından ilgilidir (Görsel 3.60).
(Ahmet Arslan, Çağın Polisi Dergisi, sayı 55, s.47’den kısaltılmıştır.)

Görsel 3.61: Tiyatro izlemek kültüre seçerek katılmaktır.

Kültürde Seçenekler
Giyinmek, kaşık kullanmak, şapka takmak gibi toplumun tüm üyelerince paylaşılan davranışlar kültürün bazı
ögelerindendir. Bu tür davranışlar evrensel özellikler
olarak bilinir. Ancak her kültür, neyin olağan davranış
sayılacağından yana oldukça geniş seçeneklere sahiptir.
Evden çıkarken başımıza şapka veya kasket giyip giymemeye ya da başı açık çıkmaya kendimiz karar veririz.
Basketbol, futbol, voleybol ya da bilardo oynayıp
oynamamak ve daha pek çok davranış kendi seçimimize
bağlıdır. Bu gibi kültürel ögeler seçenekler olarak değerlendirilir. Bireyin toplumdaki diğer bireylerle uyum
içinde olması, o kültürün sahip olduğu yerel değerlerin
evrensel değerlerle uyum içinde olmasıyla doğrudan
ilişkilidir (Görsel 3.61).
(Calvin Wells, İnsan ve Dünyası, s.51-52)

Öğretmenlere Hizmet İçi Eğitim Semineri
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile Edirne İl
Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Hizmet İçi
Eğitim Protokolü” kapsamında öğretmenlere ve eğitim
yöneticilerine eğitim verilmeye başlandı. Edirne’de
okullarda görev yapan öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin verimliliklerini, bilgi ve becerilerini artırmak,
bilim ve teknoloji alanında gerçekleşen gelişmelere
uyumlarını sağlamak, kişisel ve mesleki gelişimlerine
destek vermek amacıyla hizmet içi eğitim semineri
başlatıldı (Görsel 3.62).
(www.hurriyet.com.tr)

Görsel 3.62: Hizmet içi eğitimden bir görüntü

1. Toplumsal yaşama uyum sağlamada dilin rolü nedir?
2. Kültürel faaliyetlere katılırken seçici davrandığınız olur mu? Örnekler veriniz.
3. Çevrenizdeki meslek sahibi kişiler mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için neler yapmaktadır?
Görüşlerinizi paylaşınız.
4. Yukarıdaki metinlerdeki kültüre katılma biçimlerini 210. sayfadaki açıklamalardan faydalanarak ifade
ediniz.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek soruyu cevaplayınız.
No

Müze Adı

Ziyaretçi Sayısı

1

Konya Mevlana Müzesi

2.480.433

2

İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi

1.932.726

3

İstanbul Ayasofya Müzesi

1.892.250

4

Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

498.880

5

Ankara Cumhuriyet Müzesi

360.879

6

İstanbul Topkapı Sarayı-Harem Dairesi

353.285

7

İstanbul Arkeoloji Müzesi

299.616

8

Antalya Aziz (St.) Nikolaos Müzesi

287.581

9

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

189.246

10

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

167.958

2017 Yılında En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze (www.kulturvarliklari.gov.tr)

Kültürümüzü tanımak ve anlamak için müzelerimizi ziyaret etmenin önemini tartışınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
KONTROL TABLOSU
Bir toplumun kendine özgü yaşama tarzına kültür denir.
Manevi kültür ögeleri, insanların doğa ile ilişkileri sonucu meydana getirdiği tüm araç ve gereçleri
ifade eder.
Maddi kültür ögeleri ise toplumda meydana gelen inançlar, fikirler, bilgiler, davranış kuralları, örf
ve âdetlerdir.
Milli kültür, milletin kendi tarihî seyri içinde meydana gelmiş, ona şahsiyet kazandırmış, geçmişten
günümüze ulaşan ve geleceğe akıp giden maddi ve manevi varlık değerlerinin bütünüdür.
Evrensel kültür ögeleri toplumdan topluma ve çağdan çağa çok değişik nitelikler almaz.
Meslek edinme kültürün özel ögelerine katılmadır.
Her toplumun bir kültürü yoktur.
Bir toplumun ortak kültüründen belirli ölçülerde farklılık gösteren kültürlere alt kültür denir.
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması, gelişmesi ve yayılması edebiyat sayesinde mümkün
olabilmektedir.
Kişinin istediği bir partiye, sendikaya veya bir sanatsal etkinliğe katılması kültürün genel ögelerine
katılmadır.
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Niçin Toplumsallaşıyoruz?
HAZIRLIK SORULARI
1. Birey topluma nasıl uyum sağlar? Düşününüz.
2. Kendinizi içinde bulunduğunuz toplumsal çevre ile tanımladığınız durumlar oluyor mu? Belirtiniz.
3. Bireyin kişilik oluşumunu içinde yaşadığı kültür nasıl etkiler? Görüşlerinizi paylaşınız.

KAVRAMLARIMIZ
Toplumsallaşma, Kimlik, Kişilik

TOPLUMSALLAŞMA, KİŞİLİK VE KİMLİK
Kültür bir duyuş, düşünüş ve yaşam tarzıdır. Her toplumun
kendine ait kültürü vardır. Doğuştan itibaren toplumun kültürüne katılan kişi, üyesi olduğu toplumun dilini, dinini, örf ve
âdetlerini, ahlak ve davranış kurallarını, evlenme şeklini, aile
özelliklerini, yurt sevgisi ve benzeri ögeleri öğrenir ve kişi buna
göre şekillenir. Bu ögelere toplumun üyelerinin katılıp bunları
benimsemesi toplumsallaşma (sosyalleşme) yoluyla olur.
Toplumsallaşma: Bireyin doğumundan başlayarak
diğer kişilerle ilişki kurması sonucunda toplumdaki davranış
örneklerini öğrenmesi, benimsemesi ve onlara uymasıdır.
Başka bir deyişle bireyin çevreyi, toplumun inançlarını,
ahlakını, ideallerini benimsemesi ve toplumsal yaşamın
herkesçe kabul edilen değerlerini içselleştirerek kendi öz
değerleri hâline getirmesi ve belli bir grupla, belli bir toplumla bütünleşmesidir. Sosyalleşme sürecinde birey yaşadığı
toplumun kültürünü kazanır.
Bireyin toplumsallaşmasında yaratılış özelliği ile toplumsal çevre etkilidir. Bu iki özellik aşağıda açıklanmıştır.
Yaratılış etkeni: İnsan doğası gereği toplumsal bir
varlıktır. Başkalarıyla ilişki kurmayı, onlarla birlikte yaşamayı arzular. İnsan, yaratılışı bakımından buna gereksinim
duyar. Bu durum insanların ortak özelliğidir. Ayrıca iki insan
birbirine eşit değildir. Her insanın doğuştan getirdiği özellikleri birbirinden farklıdır. İnsanlar arasında zekâ ve yetenek
farkı vardır. Kimi müziğe kimi de resme yeteneklidir. İnsandan insana farklılık gösteren bu özellikler, farklı kişiliklerin
oluşmasına neden olur. İnsanın kişilik kazanmasındaki
etkenlerden biri de onun çevresidir.

Toplumsal çevre etkeni: İnsanın toplumsallaşmasında
doğuştan getirdiği güç, önemli olmasına karşın yeterli değildir. Bireyin toplumsal bir kişi durumuna gelmesi için toplumun da katkısı gereklidir. Toplum bireyi sürekli etkiler. Ona
kendi dilini, değer sistemlerini, ideallerini herkes tarafından
kabul edilen ve beğenilen davranış tarzlarını benimsetir.
Örneğin Türkiye’de doğmuş bir birey, Türk dilini öğrenerek,
Türk gelenek, göreneklerini ve ideallerini benimseyerek
toplumsallaşır. Birey toplum içinde sosyalleşirken kurduğu
ilişkilerle de kişilik kazanır.
Kişilik: Bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi
yapan, ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma
tarzının, dış görünüşünün, çevresine uyum biçiminin bir
bütünlük göstermesidir.
Çevreler aynı olsa da kişilikler her zaman farklı olur.
Çünkü insanların doğuştan getirdiği mizacı, zekâsı ve
yetenekleri birbirinin aynısı değildir. Ayrıca hiç kimse aynı
çevreden aynı biçimde etkilenmez. Yaşantıları birbirinin
aynısı olan hiç kimse yoktur. İnsan bir takım nitelikler,
yeteneklerle dünyaya gelmekte ve içinde yaşadığı toplumun
kültürünü benimseyip toplumsallaşarak kişilik kazanmaktadır.
Kimlik: Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.
Bu kültür insana belli değerler ve davranışlar kazandırır.
Kişinin yaşadığı toplumun genel ve özel unsurlarına katılması kültürel kimlik kazanması sonucu oluşur. Bireyin kendini
nasıl tanımladığı, hangi toplumsal grup ya da toplumla
özdeşleştirdiğini ifade eden kavrama toplumsal kimlik
denir.

Toplumsallaşma süreci aşağıda formüle edilmiştir.
İnsanın tecrübeleri
(eğitim, öğretim,
yaşantılar)

+

İnsanın kişiliği
(düşünce yapısı
ve benliği)

+

Toplumun kültürel
değerleri (normlar,
değerler, kültürel yapı)
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Zaman

=
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyip metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Görsel 3.63: Satranç oynayan gençler

Görsel 3.64: Piknik yapan bir aile

Konfüçyüs’e: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” diye sorduklarında büyük filozof,
şöyle cevap verir: “Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım. Şöyle ki: Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gerekenler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre
ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne
yapacağını, işin nereye varacağını bilmez. İşte bunun içindir ki dil, çok önemlidir.”
(www.eprints.sdu.edu.tr)

Görsel 3.65: Okuma yazma öğrenen çocuklar

Görsel 3.66: Birlikte yemek yiyen insanlar

1. Görsellerden hareketle bireyin toplumsallaşmasında nelerin etkili olduğunu söyleyiniz.
2. Metinden hareketle bir toplumda dilin bozulmasının toplumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

GÖRDÜĞÜMÜZE GÜVENEBİLİR MİYİZ?
James Harris (Ceymis Heris) isimli bir Amerikalı profesör Kızılderili çocuklara eğitim konusunda seminer verir.
Seminerde 60 adet Kızılderili çocuk bulunur. Seminer oldukça canlı ve eğlenceli geçer. Fakat seminer bittiğinde Dr.
Harris oldukça üzgün olarak “Tam bir başarısızlık” diyerek duygularını belirtir.
Semineri gözlemlemek üzere orada bulunan Çinli bir psikolog “Hayır, aksine çok büyük bir başarıydı. Çocukların sizi
ne kadar çok sevdiğini görmediniz mi?” diye sorar.
Profesör üzüntü içinde devam eder: “Ama yüzlerinde hiç ifade yoktu.” Çinli psikolog açıklamaya başlar: “Afrikalı,
Amerikalı öğrenciler için bu beklenti doğru olabilir ama Kızılderili çocuklar için pek geçerli değildir. Bu çocuklar kültürel olarak ister negatif ister pozitif olsun, toplum içinde duygularını gizlemek üzere eğitilmişlerdir. Bu nedenle yüz
ifadelerinden duygularını anlamak oldukça zordur. Kızılderili insanlar, her zaman duyguların gizlenmesini olgunluk ve
bilgelik olarak görmüşlerdir.” Profesör ikna olmamış bir şekilde devam eder: “Defalarca sormama rağmen bir tane bile
soru sormadılar.” Çinli psikolog açıklamaya çalışır: “Sormadılar çünkü size saygı gösteriyorlardı. Pek çok Kızılderili,
topluluk içinde soru sormamak gerektiğine inanır. Sonuç olarak hiçbir zaman Kızılderili bir kişinin Amerikalı birisi kadar
soru sormakta istekli olmasını bekleyemezsiniz.”
(www.helitam.files.wordpess.com)

Bir toplumda yaşayan insanların davranışlarına bakarak o toplumun kültürünü diğer kültürlerden ayırt
edebilir miyiz?

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruyu cevaplayınız.
TOPLUMSALLAŞMANIN ETKİLERİ
1. Metin
Kingsley Davis’in (Kingsliy Deyvis) incelediği olaylar
toplumdan izole olarak büyüyen Anna (Enn), Isabelle
(İzabel) ve Genie (Cini) vakalarıdır. Anna 5, Isabelle 6 ve
Genie 13 yaşındadır. Her üçü de bir veya iki yaşından sonra
toplumdan soyutlanmıştır. Anna ve Genie bir odaya kapatılarak diğer insanlarla hiçbir etkileşimleri olmadan
büyümüşlerdir. Isabelle ise sağır ve dilsiz annesiyle kapalı
bir ortamda diğer insanlardan uzakta büyümüştür. Bu
çocuklar bulunduklarında, konuşamıyor, beslenemiyor ve
kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorlardı. Uzmanların yardımı
sonucunda Isabelle, birkaç yıl içerisinde yazma ve konuşma
becerilerini kazanmıştır. Uzun bir toplumsal izolasyondan
sonra topluma uyum sağlamasında annesi ile temas hâlinde
olmasının büyük etkisi olmuştur. Anna ve Genie ise sadece
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenebilmiştir. Dil becerileri ve toplumsal davranışları kazanamamışlardır.
(www.davranisbilimlerinegiris.wordpress.com)

2. Metin
İnsan toplumsallaşma sürecinde bir yandan uyum
içinde yaşama amacıyla toplumsal kuralları benimseyerek
öteki bireylerle benzeşirken öte yandan doğuştan getirdiği
gizil güçler temeli üzerinde onu diğer bireylerden ayıran
kişilik niteliklerini kazanır ve geliştirir. Kişiliğin toplumsal, ahlaki katmanı olan karakter, toplumsallaşma sürecinin ürünüdür. Bireyin ahlaki değerleri benimseyerek
benliği üzerinde denetim kuran toplumsal bilince sahip
olması toplumsallaşması sonucudur. İnsanı insan yapan
toplumsal varlığı olduğuna göre toplumsallaşma aynı
zamanda “insan olma” sürecidir (Görsel 3.67).
(www. library.neu.edu.tr)

Görsel 3.67: Çocuklar ebeveynlerini model alarak toplumsallaşır.

Yukarıdaki metinlerden hareketle toplumsallaşmanın önemi ve kültürel kimliğin kazanılmasındaki etkisini
açıklayınız.
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Kavramlarla Kültür
HAZIRLIK SORULARI
1. Mutfak kültürü ile kültür arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Belirtiniz.
2. Modanın insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkisini tartışınız.
3. En çok beğendiğiniz ülke hangisidir? Neden?

KAVRAMLARIMIZ
Kültürleme, Kültürlenme, Kültürleşme, Kültür Emperyalizmi, Kültürel Farklılık, Kültürel Yozlaşma

KÜLTÜREL DEĞİŞME
Kültürün en önemli özelliklerinden biri onun sınırlarındaki belirsizliktir. Bir kültüre giren yeni kültür unsurları ile
toplum mücadeleye girer. Yeni kültür unsuru çok üstün olsa
da toplum yıllardır alıştığı eski kültür unsurunu bir anda terk
edemez. Ancak yeni kültür unsuru eskilerden daha yararlı ve
verimli sonuçlar sağlarsa toplumda süreklilik kazanır. Kültüre giren herhangi bir yeniliğin kültürün bir unsuru hâline
gelebilmesi için, onun toplum tarafından kabul edilmesi
gerekir. Ancak kültürel değişme seçicidir. Toplumsal kültürel
kimliği tehdit eden güçlü yenilikler toplum tarafından reddedilir. Toplum tarafından kabul edilen yeni kültür unsuru
toplumun diğer kültür unsurları ile bütünleşir.
Kültürleme: Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni
kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır. Örneğin Türk toplumunda yetişen bir kişi Türk gibi düşünür, davranır ve giyinir.

Kültürlenme: Belli bir toplumun alt kültürlerinden ya da
farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması
ve bir etkileşim süreci sonunda asıl kültür ve alt kültürlerde
bulunmayan yepyeni bir birleşimin oluşmasıdır. Örneğin
farklı kültürlerden gelerek bugünkü Amerikan toplumunu
oluşturan göçmen gruplarının, birbirlerini etkileyerek kendi
kültürlerinden farklı ve yeni bir kültür bileşimine ulaşmaları
kültürlenmedir.
Kültürel Çatışma: Bir kültüre diğer kültürlerden giren
bazı unsurların, toplumun bir kısmı tarafından benimsenip
bir kısmı tarafından benimsenmemesi sonucu doğan
çatışmadır. Batıda doğmuş yetişmiş birinin tayininin doğudaki bir yerleşim bölgesine çıkması durumunda yaşadığı
kültürel çatışma örnek olarak verilebilir.

Kültürleşme: Kültürel yayılma süreciyle gelen maddi ve
manevi ögelerle başka kültürlerden birey ve grupların kültürel etkileşime girmesi ve bu etkileşim sonunda her ikisinin de
değişmesi durumudur. Örneğin Almanya’da uzun süre kalan
oraya göç etmiş birey ya da gruplarda gözlemlenen değişmeler
kültürleşmedir (Görsel 3.68).

Kültürel Yozlaşma: Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi
ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması
sonucu meydana gelen kültürel bozulmadır. Örneğin gençlerin Batı kültürüne özenmesi, yardımlaşmanın yerini çıkarcılığın ve duyarsızlığın alması, ana dilin yabancı kelimelerle
yozlaşması, dinî bayramların özünden uzaklaşıp tatile dönüşmesi, iş yeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi gibi
(Görsel 3.69).

Görsel 3.68: Türk-Alman arkadaşlığı

Görsel 3.69: Ali Özer’in karikatürü
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durumudur. Örneğin Almanya’ya giden ilk Türk işçilerinin
yaşadıkları uyum sorunları, kentten köye gelin olan bir kızın
uyum sorunu vb.
Kültürel Benzeşme: Farklı kültürlerin aynı türden bir
kültür içinde kaynaşmasıdır. Bir toplumdaki alt kültürlerin,
sanayi-kent ortamında iş bölümü, eğitim ve iletişimin artması
sonucu bir ulusal kültür oluşturmaları kültürel benzeşmeye
örnektir (Görsel 3.71).

Görsel 3.70: Farklı toplumlara ait geleneksel kıyafetler

Kültürel Farklılık: Her toplum farklı coğrafi, ekonomik,
tarihsel vb. süreçlerden etkilenip şekillenmektedir. Bu süreç,
kültürleri birbirinden farklı kılar, kendine özgü yapar.
Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin bütününe
kültürel farklılık adı verilir. Örneğin Müslümanların yemekten çekinmediği sığır etini Hindular yemezler (Görsel 3.70).

Kültürel Asimilasyon: Bir toplumun başka bir toplumun
kültürünü ya da bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü
eritmesi ve kendine benzetmesidir. Asimilasyon normal bir
süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir. Örneğin
Bulgaristan’da Türk soydaşlarımızın isimlerinin değiştirilmesi, onların ibadetlerinin engellenmesi gibi.

Karşı Kültür: Hâkim kültürün belli özelliklerini reddeden ve onunla çatışmaya giren toplumsal grupları nitelendiren bir kavramdır. Hâkim kültüre “reddiye” ve onunla
çatışma özelliği ile alt kültürden ayrılır. Toplumun hâkim
kültürü yanında alt kültürler “tabii” bir durum arz ederken
karşı kültür “suni” bir görüntü oluşturmaktadır.
Kültürel Şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür
ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk

Görsel 3.71: Moda kültürel benzeşmenin bir parçasıdır.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Görsel 3.72: Toplumlar arasındaki kültürel farklılıklar

1. Görseller hangi toplumların kültürünü yansıtmaktadır?
2. Ülkemize ait olan zeybek oyunu ile Afrika yerlilerinin dansı sizce neden farklıdır?
3. Kültürel özelliklerin toplumsal kuralların öğrenilmesindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
KONSEPTİMİZ SİZİN ÇİZİMLERİNİZLE
ÇALIŞANLARIMIZIN TÜRKÇE KONUŞMALARINI
PUSH ETMEK VE İMPACT YARATARAK
TÜRKÇEYE FOCUSLANMALARINI SAĞLAMAK.
BİRLİKTE COLLABORATIO
İÇİNDE SCHEDULE EDEREK İLERLEYEBİLİRİZ?
TIMING‛İMİZ DE ŞUBAT 2014.

Görsel 3.73: Piyale Madra

AVRUPA’DA TÜRK GERÇEĞİ
Göçmen Türkler artık AB için en gözde nüfus sermayesidir. Fransa’da doğmuş, orta öğrenimini Türkiye’de
yapmış Fransa’nın Strasbourg kentinde yaşayan moda
tasarımcısı ve kendine ait bir butiği olan Ayşe Atlı “Hâlen,
nereye ait olduğumu kafamda netleştiremedim.” diyor.
Fransa’da doğup büyümesine rağmen gurbetteki hayata
bir türlü uyum sağlayamadığını söylüyor. Anlatılanlar
Avrupa’daki milyonlarca Türk’ün yaşadığı kimlik problemini, kendi ülkelerindeki geleneksel değerlerle modern
dünya arasında kalmış insanların karşı karşıya kaldığı
ikilemi gözler önüne seriyor. Hem dindar hem de modern
olmayı isteyen; bunu isterken de asimile olmadan,
yaşadıkları coğrafyanın bir parçası hâline gelmeyi arzu
edenlerin yüz yüze kaldığı bir gerçektir. Bugün
Euro-Türkler olarak anılan insanların yaşadıkları şüphesiz
sadece kimlik problemi ile sınırlı değildir (Görsel 3.73).
(www.avsarobasi.com)

1. Yabancı kelimelerin Türkçemizi yozlaştırdığını düşünüyor musunuz? Neden?
2. Avrupa’ya çalışmaya giden Türkler’in kültürel çatışma yaşamalarının sebepleri nelerdir?
3. Avrupa’daki Türk çocuklarından bazılarının yaşadığı ülkenin kültürünü benimseyerek onlara benzemeye
çalışmasını nasıl karşılıyorsunuz? Tartışınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki tabloda kültürle ilgili kavramlara ait örnekler verilmiştir. Bu örneklere karşılık gelen kavramları yazınız.
Kültürle İlgili Temel Kavramlar
Kültürleme

Kültürleşme

Kültürlenme

Kültürel
yozlaşma

Kültürel
gecikme

Kültürel
çatışma

Kültür emperyalizmi

Kültürel farklılık

Arap toplumunda yetişen bir kişinin Arap gibi düşünmesi, davranması ve giyinmesi
Üniversite eğitimi için değişik yörelerden gelen öğrencilerin birbirlerini etkileyerek yeni
bir kültür oluşturması
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kültürel etkileşime girerek zamanla birbirlerini etkilemesi
Batı filmlerini izleyen kişilerin filmlerdeki karakterler gibi giyinip onlar gibi davranması
Cep telefonu ile konuşan kişilerin yüksek sesle konuşması veya telefonun kapalı olması
gerektiği cami, tiyatro ve sinema gibi yerlerde kapatılmaması
Avrupa’da yetişen gençlerin Türkiye’ye geldiğinde giyim tarzından dolayı tepki
görmesi
İslam toplumlarında domuz etinin tüketilmemesi
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Kültürel Zenginlik Büyüteç Altında
HAZIRLIK SORULARI
1. Yörenize ait kültürel zenginliklerden örnekler veriniz?
2. Kültürel farklılıklara karşı saygılı olmak sizlere ne ifade ediyor? Tartışınız.

KAVRAMLARIMIZ
Kültürel Çeşitlilik, Saygı

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK VE SAYGI
Türkiye, bir uygarlıklar beşiği ve kültürler mozaiği olarak
dünyanın kültür zengini ülkeleri arasında ilk sıralarda yer
almaktadır. Dört mevsimin yaşandığı, binlerce doğal bitkinin
yetiştiği, verimli topraklara sahip Türkiye, dünyanın en eski
yerleşim yerlerinden biridir. “Türkiye’nin diğer ülkelerden
farkı nedir?” diye size bir soru sorulsa acaba cevabınız ne
olurdu? Kuşkusuz herkes böyle bir soruya kendi bakış açısına,
bilgi düzeyine ve deneyimlerine göre farklı cevaplar verecektir. Kimileri farklı diller konuşulduğunu, farklı etnik kökene
sahip topluluklar bulunduğunu ve farklı dinlere inanıldığını
söyleyecektir. Bunların hepsinde gerçeklik payı vardır.
Türkler tarih boyunca farklı milletlerle birlikte yaşama
deneyimine sahiptir. Farklı milletler, gruplar, farklı dil, inanç
ve kültüre sahip insanlar ile aynı çatı altında yaşamanın
Türklere kazandırdığı çok şey olmuştur.
Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç ederken kendilerinden farklı dilleri konuşan, farklı dinlere inanan topluluklarla ilişki kurmuşlar ve aynı toprakları paylaşmışlardır.
Türkler “öteki” ve “başka” olanlar ile birlikte yaşamaya
alışmıştır. Türklerin bu deneyimi yüzyıllar boyunca zenginleşmiş, Selçuklular Dönemi'nde gelişerek Osmanlı Dönemi’nde zirveye ulaşmıştır.

Saygı, bir ülkedeki kültürel çeşitliliği kabul etmek, bunlara
saygı göstermek, bunların değerini bilmektir. Saygı; bilgiyle,
açıklıkla, iletişimle, düşünceyle, vicdanla, inanç özgürlüğüyle
beslenir. Kültürel çeşitlilik içindeki dengeyi sağlayan saygı,
ahlaki, siyasi ve hukuki bir gerekliliktir. Barışı olanaklı kılan
erdemdir, savaş kültürünün barış kültürüyle yer değiştirmesine
katkıda bulunur. Ama kabullenme, lütfetme veya göz yumma
değildir; hepsinin üzerinde evrensel insan haklarının ve temel
özgürlüklerinin tanınmasıyla teşvik edilen etken bir tavırdır.
Bu tavır hiçbir koşulda bu evrensel değerlerin ihlal edilmesini
meşrulaştırmak için kullanılamaz. Saygı, bireyler, gruplar ve
devletler tarafından benimsenmelidir. Saygılı olmak, bireye
insan haklarını, çoğulculuğu (kültürel çoğulculuğu da içine
alan), demokrasiyi ve hukuk devletini destekleme sorumluluğunu yükler. Saygı, dogmatizmi ve mutlakçılığı reddetmeyi
içerir ve uluslararası insan hakları mevzuatına yerleştirilmiş
standartları onaylamaya yol açar. Saygı, kişinin kendi inançlarına bağlı olmakta özgür olması ve başkalarının da kendilerine
ait inançlara bağlı olduğunu kabul etmesi demektir. Onu
benimsemek, görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve
değerleri doğal olarak farklı olan insanların barış içinde ve
oldukları gibi yaşama hakkına sahip oldukları gerçeğini kabul
etmektir.

Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.74: Farklı kültür ögeleri

Görsellerde hangi kültürel farklılıklar örneklendirilmektedir?
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Haber

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Kültürel Çeşitlilik Ebruyla Anlatılacak
Türkiye, tüm dünyaya kültürel çeşitliliğini, 44
toplumsal kesimin günlük hayatından fotoğrafların yer
aldığı “ebru” başlıklı sergiyle anlatacak (Görsel 3.75).
Fotoğraf sanatçısı Atilla Durak, Türkiye’yi dünyaya
anlatmanın en iyi sembolünün “ebru” olduğunu belirterek “Anadolu topraklarının, ebrudaki gibi, binlerce
yıldır, renklerin birbiri içine geçtiği, kültürlerin birbirini
etkilediği, melezleştiği yapısı vardır. Ebru, bu topraklardaki kültürel yapıyı anlatmak için en iyi metafordur.”
dedi.

Görsel 3.75: Ebru sanatı

(www.hurriyet.com.tr)

1. Kültürel çeşitliliğin ülkemize kazandırdığı değerler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Farklı kültürlere karşı saygılı olmanın faydaları nelerdir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Okuma Parçası
Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız.

İNCE BELLİ BARDAKTA ÇAY
İnsanlar fizyolojik yapısı gereği her gün belirli
miktarda sıvı tüketmektedir. Her yemeğin yanında
neredeyse her zaman bir şeyler içtiğimiz gibi, yemek
dışında da bol bol sıcak ya da soğuk içecekler tüketiyoruz. Her ne kadar sadece ihtiyaç gibi gözükse de ne içeceğimize yine içinde bulunduğumuz kültür karar veriyor.
Örneğin çoğumuz her sabah bir bardak sıcak çay olmadan kahvaltı yapmıyoruz. İngiliz kültüründe ise sütlü çay,
yaygın bir şekilde içilirken bizim kültürümüzde kabul
görmeyen bir içecektir (Görsel 3.76).

Neredeyse tüm dünyada kabul görmüş bir içecek olan
çayı, her kültür kendine göre yorumlamakta, farklı
bağlamlarda, farklı işlevlerde ve farklı simgesel anlamlarda kullanmaktadır.
(www.hafif.org)

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ZENGİNLİKTİR
Basit bir tanım yapmak istersek kültür, bir insanın
yaşamak için ihtiyaçlarını karşılama biçimidir. Yaşamak
için neler yaparız? Mesela yemek yeriz, üstümüzü
giyiniriz, barınmak için ev yaparız, keyif almak için
eğleniriz; halay çekeriz, dans ederiz, şarkı söyleriz; acı
çektiğimizde ya da sevdiklerimizi kaybettiğimizde
ağlarız, yas tutarız, ağıt yakarız. İşte bütün bu insani
ihtiyaçlarımızı karşılama biçimimiz kültürümüzdür ve
kültür toplumdan topluma değişir.
Bir ülkenin kültürü diğer bir ülkenin kültürüne
benzemediği gibi bir yörenin kültürü de diğerinin
kültürüne benzemez. Hatta aynı köyde bile farklı
kültürlere sahip, ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılayan farklı etnik ve dinî gruplar olabilir. Buna Türkiye’nin birçok yerinde Laz, Kürt, Çerkez ve Arnavut’un
aynı mahallede aynı sokaklarda iç içe yaşamasını örnek
gösterebiliriz. Bu kültürler iç içe yaşamakta ancak bir
yandan da farklılıklarını korumaktadırlar.
Bugün doğunun, batının, güneyin yemek kültürü ile
Karadeniz’in yemek kültürü, giyim tarzı, eğlence tarzı,
gelenek ve görenekleri aynı değilse bir Fransız’ın, bir
Çinli’nin, bir Türk’ün, bir Hintlinin yemek kültürü ve
mutfağı, yaşayış biçimi de aynı değildir. Aynı şekilde
bir Japon’un evlilik töreni ile bir Amerikalınınki aynı
değildir. Yine bir Budist ya da Hintlinin ölüsüne yaptığı
merasimle bir Arap’ın yaptığı merasim farklıdır. Bir
Osmanlı mimarisi ile bir Bizans mimarisi farklı olduğu
gibi bir Kızılderili’nin çadırını yapma biçimi ile bir
Eskimo’nun çadır yapma biçimi farklıdır.
(Çiğdem Şahin, www.acikgazete.com)

Görsel 3.76: İnce belli bardakta çay

1. “Çay”ın tüm ülkelerde aynı olmasına rağmen sunumunun farklı şekillerde yapılmasının nedenleri nedir?
Tartışınız.
2. Çeşitli kültürlerin var olmasının faydaları nelerdir?
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Küreselleşen Dünya
HAZIRLIK SORULARI
1. Küreselleşme kavramı hakkında neler biliyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşınız.
2. Dünyanın hızlı bir değişim sürecine girmesinin toplumsal hayattaki rolü hakkında neler düşünüyorsunuz?

KAVRAMLARIMIZ
Küreselleşme

KÜRESELLEŞMENİN TOPLUM YAPISINA ETKİLERİ
Toplum yapısında meydana gelen gelişmeler; nüfusun
farklılaşması, ekonomik gelişme, aile biçimleri ile yaşam
tarzlarının değişmesi vb. küreselleşmenin etkilerinden
bazılarıdır. Bütün bunlar bilginin küresel düzeyde paylaşımı
ve yayılması ile yakından ilişkili görünmektedir. Globalleşmenin Türkçe karşılığı olarak kullanılan “küreselleşme”,
ekonomik içerikli bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.
Toulmin'e (Tulmin) göre insanlar ve toplumlar ülkelerin
sınırlarını aşan faaliyetlere girmiştir. Seyahat, iletişim,
finansman, ticaret, spor müsabakaları, meslekler ve hatta
popüler müzik artık tek bir ülkenin sınırları içine indirgenemez olmuştur. Buna benzer birçok ilişki ve faaliyet, uluslararası bir niteliğe kavuşmuştur. Bu açıdan bakıldığında

küreselleşme, tarihsel bir olgu ve süreç olarak insan ve
toplumlar arasındaki ilişkileri daha çok zenginleştirmekte
değişik ülkelerden insanlar bir araya gelmekte mal, hizmet
ve fikir alışverişinde bulunmakta ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaktadırlar. Buna göre küreselleşme,
dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve kültürel bütünleşme
fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel
düzeyde kullanılmasıdır. Sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve etkileşim
biçimlerinin ortaya çıkması, dünyanın küçülmesi, sınırsız
rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına çıkması, kısaca dünyanın tek
pazar hâline gelmesidir.
(Refik BALAY, www.dergipark.gov.tr)

KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ
Olumlu Etkileri
Küreselleşme ile zaman ve mekân sınırları yüzyıllar boyunca adım adım genişleyerek günümüze kadar gelmiş, dünyada
olup biten her şey bütün insanlığa mal edilmeye başlanmıştır.
İnsanlığın ortak değerleri oluşmaya başlamış, kültür ve
uygarlık yeniden anlamlandırılmıştır.
İnsan hakları, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlar
küreselleşmenin etkisiyle yaygınlaştıkça insanlar yeni bir
kişilik kazanmaya, kendine inanmaya ve güven duymaya
başlamıştır. Kendini tanıyan ve giderek kendine güvenen
insan, kendi değerini keşfetmiş, hiçbir kimseye ve kuruma
bağlı olmaması gerektiğini anlamıştır. Böylece toplumlar daha
demokratik hâle gelmiştir.
Her ülkenin sadece seçkin bir kesimini eğitmenin çıkar yol
olmadığı, kalkınma için halkın tabanına kadar ulaşan bir
eğitim sistemiyle kitlesel olarak yetişmiş nitelikli nüfusa
ihtiyaç olduğu gerçeği kavranılmıştır.
Küreselleşme bilimsel çalışmalardaki gelişimi hızlandırmıştır.
Ülkeler arasında insanların serbest dolaşımı sağlanmış, üretim
ve tüketimde rekabet artmış, dünyanın neresinde olursa olsun
insanlar birbirlerinin üretiminden faydalanmaya ve birbirlerinin ürünlerini tüketmeye başlamıştır. İnsanlar arasında yeni ve
ortak yaşam biçimleri belirmeye başlamış ortak eğitim politikaları yoluyla ülke vatandaşları arasında ortak kavrayış ve
anlayışlar gelişmiştir.

Olumsuz Etkileri
Küreselleşen dünyada güçlü devletlerle bütünleşmek
zorunda kalan gelişme halindeki ulusal devletler ekonomik,
siyasal ve kültürel açıdan büyük devletlerin açık etkisine
maruz kalmıştır. Bunun sonucunda bir tür bağımlılık
durumu oluşmuş, ulusal sınırlar yok sayılmış, millî
egemenlik ve bağımsızlık gibi kavramların içi boşaltılmış,
emperyalist amaçlar küreselleşme adı altında meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.
Küreselleşme, toplumları birbirinden farklı ve hatta zıt
olan iki yöne doğru çekmeye başlamıştır. Birinci yönde
toplumlar daha da yakınlaşıp bütünleşirken öteki yönde
uluslar, etnik azınlıkların kışkırtması sonucu parçalanma
sürecine sokulmuştur. Birbirine zıt bu iki durum, ülkeler için
bir yandan küreselleşme sürecinin dışında kalmamak, öte
yandan ulusal bütünlüğü korumak gibi bir ikilem yaratmıştır.
Dünyadaki ülkelerin üretim güçleri, tüketim miktarları, yer
altı ve yer üstü kaynaklarını kullanma olanakları aynı değildir. Bu yönüyle küreselleşme sanayileşmesini tamamlamış
ülkeleri daha avantajlı duruma getirmektedir.
Dünyada eğitim sürecine katılan insanların sayısı
giderek artmaktadır. Her kademedeki eğitim kurumları
teknolojik imkânları kullanarak insanların bilgi ve beceri
düzeylerini yükseltmektedir. Buna karşılık teknolojinin
kullanımında eksiklikler olduğundan eğitimden yararlanmayanların sayısında bir azalma değil, artma olduğu ileri
sürülmektedir.
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Yorumlayalım
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Yenilik
ve
Teknoloji

Enerji
ve
Çevre

Ekonomi

Küreselleşme

Politika
ve
Güvenlik

Nüfus
ve
Sağlık
Sosyal
ve
Kültürel

Görsel 3.77: Küreselleşme olgusu, varlığını birçok alanda hissettirir.

1. Küreselleşmede etkili olan faktörleri belirtiniz.
2. Küreselleşmeye bağlı olarak gelişen teknolojinin eğitim sistemindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

KÜRESELLEŞME
Çağdaş toplumları derinden etkileyen başlıca güçlerin en önde geleni küreselleşmedir. Küreselleşme
süreci, dünya genelindeki bütün insanların hayatının,
hızla artan bir şekilde sosyal, ekonomik, kültürel ve
çevresel açıdan birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir.
Kültürlerin, dış faktörlerin etkisinden izole edilmesi
neredeyse imkânsızdır. Çünkü tarih boyunca insanlar
bir coğrafyadan öteki coğrafyaya hareket hâlinde
olmuşlardır. Bu sayede mal ve fikirler dünya geneline
yayılmıştır. Bugün de aynı şey söz konusudur. Farklı
olan ise sadece bu etkileşimin kapsamı ve hızıdır.

Onlarca yıl önce bir gecede ulaştırılan posta hizmetlerinin ve doğrudan uzun mesafe telefon görüşme imkânlarının başlaması kültürler arası etkileşimi hızlandırmıştır. Ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, uluslararası ticareti daha ucuz ve kolay hâle getirmiş; her vatandaşın ülkeler arasında seyahat yapabilmesini mümkün
kılmıştır. Günümüzde ise İnternet sayesinde dünyanın
neresinde olursak olalım, dünyadaki öteki toplumların
sahip oldukları kültürel ürünlere ve fikirlere anında
ulaşabilme imkânına sahibiz. İstanbul’dan Pekin’e,
Çin’den Boston’a dünyanın dört bir yanından çocuklar
dahi kolayca çeşitli arama motorları üzerinden her türlü
bilgiyi paylaşabilir hâle gelmiştir (Görsel 3.77, 3.78).

Görsel 3.78: Ulaşım imkânlarının artması küreselleşmeyi hızlandırmıştır.

Görsel 3.79: Kasım Özkan'ın bir karikatürü

Açıkça görüldüğü gibi günümüzde dünya genelindeki bireyler ve toplumlar daha önce hiç olmadığı
kadar birbirlerine karşı bağımlı hâle gelmiştir. Bu
durumun bazen etkileri olumlu yöndedir. Örneğin
dünyanın herhangi bir ülkesinde geliştirilen yeni bir
ilaç, dünyadaki çok sayıda insanın hayatını kurtarabilir.
Küreselleşme bizlere öteki toplumlardan bir şeyler
öğrenme, onlar hakkında bilgi sahibi olma imkânı verir.
Bazı durumlarda ise küresel etki yıkıcı sonuçlara yol
açabilir. Günümüzde yaşadığımız birçok sosyal problem
(küresel çevre felaketleri, irili ufaklı savaşlar, ekonomik krizler, salgın hastalıklar gibi), küreselleşmenin

bir sonucudur. Güney Asya’da bir oyuncak fabrikasının
kapanması ya da Meksika’da bir tekstil fabrikasının
iflası, Kentucky veya Kaliforniya’da da yüzlerce
işletmeye zarar verir ya da binlerce insanın işsiz kalmasına sebebiyet verebilir.
Kısacası günümüzde öteki toplumlardan etkilenmeyen bir toplumun varlığını iddia edebilmek neredeyse
imkânsızdır. Hepimiz aynı anda hem kendi toplumumuzun bir üyesi hem de dünya toplumunun bir vatandaşı durumundayız.
(David M. Newman, Sosyoloji, s.20)

1. Metinden hareketle küreselleşmenin toplumlara etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2. Küreselleşmeye karşı çıkılabilir mi? Tartışınız.

Biliyor muydunuz?
Karşı konulması zor bir süreç olan küreselleşmenin çok geniş bir alana etki ettiğini, küreselleşme denilen
olgunun gelişme, teknoloji ve bilgi toplumu ile simgelenirken içinde işsizlik, sefalet gibi olguları da barındırdığını,
küreselleşme ekonomik alanda gelişmeyi vaat ederken bunun gelişmiş ülkeler açısından bir fırsat olduğunu,
küreselleşmeyle beraber gelişmiş ülkelerin dünya ekonomisini kötü yönde kullanarak gelişme yolundaki ülkelerin
ekonomilerinde istikrarsızlıklara ve krizlere yol açtığını, siyasal anlamda küreselleşmenin beraberinde bölgeselleşmeyi getirdiğini, bölgeselleşmenin iş birlikçi ülkeler arasında sınırların kalkması, aralarındaki ticaret hacminin
genişlemesi gibi olumlu sonuçlar getirirken bölgeler arasındaki gerek ekonomik gerek siyasi dengeyi oldukça
bozduğunu, kültürel alanda dünya kültürünün oluşturulmaya çalışılmasının ülkelerin kendi kültürlerine yabancılaşmasına neden olduğunu biliyor muydunuz?
(www.tasam.org)
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Atatürkçü Düşüncede Kültür Emperyalizmi
HAZIRLIK SORULARI
Atatürk’ün “Hiçbir millet, diğer bir milletin taklitçisi olamaz, olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit
ettiği millete benzer ne de kendi milleti içinde kalabilir.” sözünden hareketle kültür emperyalizmiyle ilgili
neler söyleyebilirsiniz?

KAVRAMLARIMIZ
Emperyalizm, Yozlaşma

ATATÜRK’ÜN KÜLTÜR KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Atatürk’ün kültür anlayışı, Batı’nın gelişmişliğini yakalamanın yanında bununla da sınırlı değildi. Batılının yaptığını
yapmak, onun gibi yaşamak, Batı’yı taklitten başka bir şey
olmazdı. Bu yüzden Batı’nın ilim ve tekniğini alırken kendi
değerlerimizi korumamız gerekirdi. Öyleyse asıl amaç,
Batılılaşmak değil Batı’nın kültür ve medeniyet düzeyine
kendi çabamızla bir an önce ulaşmaktır.
Atatürk: “İnsanlar, geleneklerini, duygularını, eğilimlerini, düşüncelerini eğitmede içinden çıktığı ve içinde yetiştiği
toplumun genel eğiliminden kurtulamazlar.” diyerek bireyle
kültür ilişkisini açıklamıştır. “Milletimizi geniş refah, araç ve
kaynaklara sahip kılacağız. Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartacağız.” “Uygarlığın yeni buluşlarının, bilimin olağanüstü başarılarının, dünyayı değişmeden değişmeye sürükleyip durduğu bir çağda yüzyılların
eskittiği köhne davranış ve düşüncelerle geçmişe saplanıp
kalmakla varlığımızı korumamız mümkün değildir.” “Ülkeler çeşitlidir. Fakat uygarlık birdir. Ve bir ulusun ilerlemesi
için de bu tek uygarlığa katılması gerekir.” sözleriyle de
kültürümüzün hangi seviyede olması gerektiğini belirtmiştir.
Atatürk’ün dil konusundaki düşünceleri, dilin toplumsal
işlevini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Atatürk:
“Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde
başlıca etkendir.” ve “Ülkesini ve yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır.” sözleri ile kültür emperyalizmine
karşı en güçlü kültürel araçlardan birinin dil olduğunu
belirtmiştir.
Yabancı dilleri bilim ve iletişim alanlarının yanı sıra
günlük hayatta da kullanma yanılgısı kültür emperyalizminin
etkilerinin bir sonucudur. Bu ise kendi dilimizi geliştirmemizin önünde önemli bir engeldir. Dilimizin güzel kullanılması
ve geliştirilmesinde toplumun her kesimine, özellikle sanatçılara ve bilim insanlarına büyük görev düşmektedir.
Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı devrimler, kültürel ögelerin bilimsel, çağdaş ve laik bir anlayışla aktarılmasını sağlamıştır. Hızlı toplumsal gelişmeler ve kültürel değişmeler,
kültürün bilimsel olarak aktarılmasında eğitimin önemini
daha fazla hissettirmektedir.

Kültürel gelişim ve dönüşüme direnme sonucu, işlevini
kaybetmiş eski kültür ögelerinin bir kısmı varlığını devam
ettirir. Maddi olmayan kültür ögeleri değişmeye daha fazla
direnç gösterir. Kültürel değişimin etkenlerinden biri olan
kültür emperyalizmi ise kültürel yozlaşmaya neden olmaktadır.
Kültürel yozlaşma, bir kültürün dışarıdan devamlı ve
yoğun olarak kültürel ögeler alması ve bu ögeleri kendi
içinde yoğurup biçimlendirememesi sonucu ortaya çıkar.
Kendi kültürel değerlerine yeterli derecede önem vermeyen
ve sahip çıkamayan toplumların kültürleri daha çok yozlaşmaktadır. Dilimizin ve kültürümüzün emperyalizm karşısında bozulmaması için birçok çalışma yapmış olan Atatürk, bu
konuda şunları söylemiştir: “Tam bağımsızlık denildiği
zaman, elbette siyasi, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve
benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik akla
gelir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan
mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasıyle bütün
bağımsızlığından mahrumiyeti sayılır.” “Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu
esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir.
Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa olsun
bağımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık
olamaz. Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul
etmek, insanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik
ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu
aşağı dereceye düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir
yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.” sözleriyle Atatürk, kültür emperyalizmine karşı kültürel özgünlüğümüzü korumamız gerektiğini belirtmiştir.
Atatürk, özellikle kültür emperyalizminin etkileri üzerine
şunları söylemiştir: “Kültür; dine karışmış masallardan,
yaradılış ve varlığımızla ilgisi olmayan fikir ve inançlardan,
Doğu'dan ve Batı'dan gelen etkilerden uzak, millî karakterli
ve tarihimize uygun olmalıdır.” Atatürk devrimleri de işte bu
gerekçelerle gerçekleştirilmiştir. Atatürk; toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelerle birlikte kültürel gelişmelere de
önem vermiştir.
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Yorumlayınız
Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruyu cevaplayınız.

Görsel 3.80: Atatürk Türk kültürünün gelişmesine büyük önem vermiştir.

Görseller Atatürk’ün hangi alanlarda gerçekleştirmiş olduğu uygulamaları gösterir?
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Okuma Parçası
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

ATATÜRK VE KÜLTÜR EMPERYALİZMİ
Şu bilinsin ki, biz yabancılara karşı herhangi düşmanca bir his beslemediğimiz gibi onlarla samimi münasebetlerde
bulunmak arzusundayız. Türkler, bütün medenî milletlerin dostlarıdır. Yabancılar memleketimize gelsinler; bize zarar
vermemek, hürriyetlerimize güçlükler çıkarmaya çalışmamak şartıyla burada daima iyi kabul göreceklerdir. Maksadımız, yeniden yakınlık meydana getirmek, bizi başka milletlere bağlayan ilişkileri artırmaktır. Memleketler muhteliftir
fakat medeniyet birdir ve bir milletin gelişmesi için de bu yegâne medeniyete iştirak etmesi lazımdır. Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, Batı'ya karşı elde ettiği zaferlerden çok mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan
ilişkileri kestiği gün başlamıştır. Bu, bir hata idi, bunu tekrar etmeyeceğiz.”
(turkoloji.cu.edu.tr)

“Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün doğu
milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak daha çok kardeş millet vardır.
Onların yeniden doğuşları, şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelmiş olarak vuku bulacaktır. Bu milletler, bütün
güçlüklere ve bütün engellere rağmen mânileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Müstemlekecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş birliği çağı alacaktır.”
(www.atam.gov.tr)

Atatürk’ün kültür emperyalizmine bakışını açıklayınız.

Yorumlayınız
Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

ATATÜRK DİYOR Kİ;
Efendiler! Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş
ve düşüş vadisine yuvarlanmıştır. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri
Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi. Hâlbuki hangi
İstiklâl vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!”
(www.baskent.edu.tr)

Görsel 3.81: Atatürk, millî kültüre sahip çıkılması gerektiğini savunan bir liderdir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün : “Terbiye ya dinî olur ya
da millî. Biz dinî terbiyeyi aileye bıraktık. Millî terbiyeyi
de devlete bıraktık.” sözü bu açıdan önemlidir. Bugün
hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince,
cumhuriyete sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş
Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek
kuşaklara aktarmaktır. Türk ulusu dili, kültürü, tarihi ve
saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde
yürüyecektir (Görsel 3.81).”

M. Kemal Atatürk: “Dünyanın bize hürmet etmesini
istiyorsak evvela biz, kendi benliğimize hürmet edelim.
Benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren,
fiilen, bütün fiil ve harekâtımızla gösterelim. Bilelim ki
millî benliğini bulmayan milletler, başka milletlerin
şikârıdır. Millî varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Millî benliğimize uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, milletin önüne dikilecek her haini derhâl devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşa ulaşacağız.” demektedir.

Kültür emperyalizminin ülkemize etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz?
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Ölçme ve Değerlendirme Soruları
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Kültür, insanın doğa ile etkileşimiyle oluşan, toplumsal 3. Kırsal ve kentsel çevrelere, toplumsal tabakalara,
dinlere, mesleklere, ekonomik olanaklara, düşünce ve
etkileşim ile gelişen değerlerin tümüdür.
sanatsal anlayışlarına göre süreklilik gösteren birçok
farklı görüş toplum içerisinde yer bulmaktadır.
Burada kültürün hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Kültürün bütününü oluşturan bu farklı görüşlere ne
ad verilir?

A) Toplumdan topluma farklılık göstermesi
B) Bireyleri kontrol edici nitelik taşıması
C) Toplumlar arası ilişkilerden etkilenmesi
D) Toplumların gereksinimlerini karşılaması
E) İnsanlar tarafından oluşturulmuş ve geliştirilmiş
olması

A) Alt kültür
B) Asimilasyon
C) Kültürel benzeşme
D) Kültürel gecikme
E) Kültür emperyalizmi

2. Avrupa’da saat oldukça erken bir dönemde hızla 4. Aşağıdakilerden hangisi kültür ile toplumsal yapı
arasındaki ilişkiyi örneklendirmez?
yaygınlaştı. Çünkü kiliseler inananların belirli
saatlerde toplanmalarını sağlamak istiyordu. Saatler
A) Coğrafi konumlar
kilise kulelerine yerleştirildi. Böylece herkes saatten
B) Mimari yapılar
haberdar oldu ve günlük işleri saate göre düzenleC) Edebiyat eserleri
meye başladı. Bu olayların sonucunda saat, toplum
D) Yöresel kıyafetler
için gerekli bir araç olmaya başladı.
E) El sanatları
Bu parçada belirtilmek istenen yargı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kültürün maddi ögeleri, manevi ögelerine oranla
daha hızlı değişir.
B) Her toplumun kültürü manevi ögelere sahiptir.
C) Kültürün maddi ve manevi ögeleri uyumlu bir
bütün oluşturur.
D) Kültürün manevi ögeleri maddi ögeleri etkiler.
E) Kişiler, aynı kültürün üyeleri oldukları hâlde kültürün koyduğu ideallere tamamıyla uygun hareket
etmezler.
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5. Aşağıdakilerden hangisi kültür aktarımının en önemli 8. Sosyal ortamlardan uzak ya da tek başına yaşamış
çocukların sonradan toplum içinde tam anlamıyla
aracıdır?
sosyalleşemedikleri görülmüştür.
A) Paneller
Bu durum aşağıdakilerden hangisini desteklemez?
B) Kermesler
C) Uluslararası müsabakalar
A) Organizmanın hızlı büyüme devrelerinde çevre
D) Dil
etkisi daha fazladır.
E) Demografi
B) Birey diğer insanlarla etkileşerek sosyalleşir.
C) İnsan, kültürel bir çevre içinde sosyalleşir.
D) Sosyal ortamlardan uzak kalmak çocukların doğal
sosyalleşme kapasitelerini sınırlar.
E) Küçükken sosyal katılımdan yoksun kalma sosyalleşmeyi güçleştirir.

6. Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurdurmasındaki 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmeyi örneklendirir?
temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sobadan eli yanan bir çocuğun bir daha sıcak
şeylere yaklaşmaması
A) Türk kültürünün güzelliğini ve zenginliğini açığa
B) Çocuğun, her istediğini yapan büyükannesinin
çıkarmak
yanına gitmek istemesi
B) Türk kültürünü dünya kültürleriyle kaynaştırmak
C) Çocuğun arkadaşlarının önderlik etmesine dayanaC) Türk tarihini doğru kaynaklara ve belgelere dayalı
mayarak oyunu bırakması
olarak araştırmak
D) Yeni doğan kardeşine gösterilen ilgiden rahatsız
D) Türk millî kültürünü yeni kuşaklara tanıtmak
olan çocuğun bebek gibi davranması
E) Tarihsel farklılıkları ortaya çıkarmak
E) Çocuğun, arkadaşlarınca beğenilmeyen davranışlarını terk etmeye başlaması
(1981/ÖYS)

7. Birey kendini doğumundan itibaren bir toplum ve 10. - Ne ölçüde Doğulu ya da Batılıyız?
- Hangi geçmişin sahibiyiz, hangi geleceğin umudu
kültür içinde bulur. Kültürel değerler dil, aile,
içindeyiz?
evlenme şekilleri, giyinme, yemek yeme kuralları vb.
- Uluslar içinde yerimiz, ayrıcalığımız nedir?
uyulması zorunlu kuralları içerir.
- Dünyaya bırakmak istediğimiz nedir?
Paragrafta açıklanan durum kültüre katılım biçimleBu tür sorulara verilecek cevaplar aşağıdakilerden
rinden hangisini örneklendirir?
hangisini belirler?
A) Kültürün özel unsurlarına katılma
A) Toplumsal statü
B) Kültürün genel unsurlarına katılma
B) Toplumsal dayanışma
C) Değişkenler aracılığıyla kültüre katılma
C) Toplumsal kimlik
D) Etkileşim yoluyla kültüre katılma
D) Toplumsal rol
E) Toplumsal baskı yoluyla kültüre katılma
E) Toplumsal değer
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11. Türkiye’de büyük kentlerde hiç yaşamamış olan 12. Bazı yörelerimizde erkek evleneceği kızın babasına
başlık parası öderken Yunan töresinde baba, kızıyla
insanların Avrupa ülkelerine çalışmak için göç etmeevlenecek erkeğe drahoma (para) öder. Japonlar
leri sonucunda kentlerde yaşadıkları kültürel zorlukpirinci çubukla, İngilizler çatalla yer. Hintliler ineği
ları hangi kavram açıklar?
kutsal sayıp etini yemezken çoğu toplumlar ineğin
etinden ve sütünden yararlanır.
A) Kültürel yayılma
B) Kültürel yozlaşma
Bu tür davranış örneklerinde kültürün hangi özelliC) Kültürel çözülme
ğine dikkat çekilmektedir?
D) Kültür şoku
E) Zorla kültürlenme
A) Doğal koşullardan etkilenme
B) Dil aracılığıyla taşınabilme
C) Zamanla değişikliğe uğrayabilme
D) Toplumdan topluma farklılık gösterme
E) Kuşaktan kuşağa aktarılma

B) Aşağıdaki metinden hareketle soruları cevaplayınız.
KÜRESELLEŞEN DÜNYA
Küreselleşme; dünya toplumlarının ekonomik, kültürel ve siyasal düzeyde iç içe girmesi, sermayenin dünya
üzerindeki dolaşımının artık tek tek ülkeler düzeyinde değil, küresel düzeyde gerçekleşmesi anlamına gelir.
Ekonomik içerikli bir kavram olarak ortaya çıkan küreselleşme 20. yüzyıl dünyasında bir taraftan yeni iletişim
olanaklarının yaygınlaşmasını, diğer taraftan da düzensizliklerin, eşitsizliklerin gözler önüne serilmesini
sağlayan bir süreç olarak da tanımlanabilir. Hem bütünleşmeyi hem de farklılaşmayı içeren çok yönlü bir süreç
olan küreselleşmenin, bireylerin günlük hayatının içine dek girerek onları derinden etkilemesi söz konusudur. Her
geçen gün ülkeler arası gelişen ilişkiler insanları küresel düşünmeye sevk etmektedir. Toplumların kendi öz
kimliğini ve değerlerini korumak için mücadele ettiği bu çağın aksine ulusal bağımsızlığa ve ulusal devlet
anlayışına karşı olan bir süreç karsımıza çıkmaktadır. Tezcan'a göre “Bir Afrika müziği, bir Türk konukseverliği,
bir İspanyol dansı küreselleşmeye feda edilmemelidir.”
Küreselleşme olarak adlandırılan bu olguya farklı açılardan bakılacak olursa iletişim ağının yaygınlaşması,
gelir dağılımı dengesizliği, bilgi toplumu, kaliteli ve yüksek üretim vb. kavramlar karşımıza çıkmaktadır. İnternet
sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir olaydan birçok insan haberdar olabilmektedir. Diğer
taraftan geri kalmış ya da henüz gelişmekte olan toplumların bu gibi hizmetlerden yararlanamadığı da bir
gerçektir. Zenginin daha da zenginleştiği, yoksulun ise daha da yoksullaştığı bir dünya düzeni içerisinde küçük
işletmelerin büyük işletmelerle rekabet edememesi ve küçük işletmelerin yok olması söz konusudur. Bilginin
toplumda üstlendiği rol ile birlikte zenginlik ve sermayeye öncülük ettiğini, bu bağlamda yaratıcılığın toplumları
tek düzelikten sıyırdığını söyleyebiliriz.
(www.egitisim.gen.tr)

13. Küreselleşme ne demektir? Açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

14. Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönleri 15. Küreselleşme sonucunda dünyamızın nasıl olabileceğini söyleyiniz .
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
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Kültür

3. ÜNİTE
C) Aşağıdaki metinden yararlanarak 16 ve 17. soruyu çözünüz.

Danilevsky’e (Denilevski) göre insanlığın ilerlemesi doğrusal ve tek yönlü bir hareket değildir. Her bir uygarlık
farklı alanlarda insanlığa katkılarda bulunmuştur. Herhangi bir uygarlığın, bütün alanlarda başka bir uygarlıktan
üstün olduğunu söylemek olanaklı değildir. Çünkü uygarlıklar çeşitli alanlardaki katkılarıyla insanlığın çok yönlü
gelişmesini sağlar.
16. Danilevsky bu görüşüyle neyi ifade etmiştir? Açıklayınız.
…………………………………………………….

17. Size göre insanlığın ilerlemesi nasıl gerçekleşebilir?
Açıklayınız.
…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

D) Aşağıdaki metinden yararlanarak 18 ve 19. soruyu cevaplayınız.
İnsana ilişkin bir kavram olan kültür, tarih içerisinde oluşturulan önemli bir sistemdir. Kültür bir toplumun
yaşama tarzı içindeki davranış, düşünme biçimi, alışkanlıklar, ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre gibi unsurların toplamıdır.
18. Kültür nedir? Açıklayınız.
…………………………………………………….

19. Kültürün önemi hakkında bildiklerinizi yazınız.
…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

E) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
20. “Hiçbir kültür, toplum olmadan hiçbir toplum da 23. Atatürk niçin Türk dilini Türk kültürünün temeli
kültür olmadan var olamaz.” sözünü açıklayınız.
olarak görmüş olabilir? Yorumlayınız.
21. Kültürün maddi ve maddi olmayan ögelerine 24. Kültürlenme ile kültürleşme arasındaki farkı belirtiörnekler veriniz.
niz.
22. Kültür aktarımında dilin zengin olmasının önemi
nedir? Belirtiniz.
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Cevap Anahtarı
Cevap Anahtarı

1. ÜNİTE

1. C

5. A

9. A

13. B

2. A

6. E

10. E

14. -

3. B

7. C

11. II, III, VI, VIII

15. -

4. E

8. B

12. -

17. Sayfadaki Kavram Bulmacası Cevap Anahtarı
T O P

7

I

Z
I

Ğ

L

A

B

A

L

N

N
L
I

I
6

K

5
O

P

L

36. Sayfadaki Kavram Bulmacası Cevap Anahtarı
O

J

K

L

İ

G

N

M

S

R

S

Y

K

R

R

L

R

Z

F

G

M

O

R

J

E

A

İ

K

T

R

G

T

K

Ğ

Ç

K

Ç

J

Ç

G

L

İ

Y

G

Y

U

Ç

R

H

J

J

H

İ

D

İ

L

K

H

J

Y

S

J

K

R

K

M

C

K

C

İ

S

G

O

Ç

C

A

Ç

B

H

N

İ

F

İ

C

H

Ç

Ğ

S

İ

Z

L

Ç

T

Y

L

T

Y

İ

L

L

K

F

Y

Ğ

Z

L

Ç

Ş

İ

Ş

E

R

K

E

S

İ

N

L

İ

K

I

R

K

Ğ

L

İ

Ç

M

L

Ö

Ğ

F

S

Ç

R

K

L

Ç

L

T

İ

Ö

R

J

Ç

Ş

K

Ç

O

M

A

G

E

Ş

J

S

İ

S

T

E

M

L

İ

L

İ

K

N

E

Ş

E

V

R

E

N

S

E

L

L

İ

K

E

L

K

I

L

L

A

S

K

I

T

N

A

M

G

E
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Cevap Anahtarı
Cevap Anahtarı

2. ÜNİTE
I. BÖLÜM

1. A

5. B

9. D

13. B

17. A

21. B

2. D

6. A

10. C

14. E

18. D

22. A

3. C

7. C

11. D

15. C

19. D

25. C

4. E

8. E

12. A

16. B

20. A

27. D

25. E

II. BÖLÜM
1. A

5. D

9. A

13. B

17. E

2. C

6. B

10. E

14. D

18. D

3. E

7. D

11. C

15. E

19. -

4. C

8. D

12. B

16. C

24. D

Cevap Anahtarı

3. ÜNİTE

1. E

5. D

9. E

13. -

17. -

2. D

6. C

10. C

14. -

18. -

3. A

7. B

11. D

15. -

19. -

4. A

8. A

12. D

16. -
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Sözlük
A
âdet

: 1. Göreneklerin yaygınlaşması ve kalıcı alışkanlıklara dönüşmesi.
2. Toplum tarafından alışılagelmiş ve geniş halk kitleleri tarafından yaygın olarak kullanılan
davranış biçimi.

ahlak

: 1. Toplumda iyi/kötü ölçütünü belirten kurallar.
2. Bireyin ödev duygusu ve erdem anlayışı ile desteklenen toplumsal kurallar bütünü.

alt kültür

: Özellikle bölgesel, etnik, sınıfsal ve dinsel temellerde oluşan farklı kültürel yapılar.

anaerkil

: 1. Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum.
2. Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni.

anahtar rol

: Bir kişinin anahtar statüsünün gerektirdiği rol.

anahtar statü

: Bireyin sahip olduğu statüler arasında toplumda en etkin (belirgin) olanı.

anket

: 1. Toplumu ilgilendiren konularda kişilerden objektif bilgi toplayabilmek için başvurulam bir araç.
2. Bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi.

anglosakson

: 1. V. yüzyılda Britanya adasını ele geçirerek oraya yerleşen Cermen soyundan oymaklara verilen ad.
2. Anadili İngilizce olan kimse, İngiliz.

anomi

: Bir toplumun normlarının etkisizleşmesi, çöküntü, karışıklık ya da çatışma olması durumu.

anormal

: Normal davranıştan istenmeyen yönde ve ölçüde uzaklaşılan davranışlar.

arkaik

: Eski.

aşiret (öz)

: 1. İnsanların ilk yerleşerek tarımı başlatması ve hayvanları evcilleştirmesiyle oluşan toplum biçimi.
2. Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki
aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik
nitelikteki topluluk, oymak.

ataerkil aile

: Otoritenin babada olduğu, akrabalığın baba soyundan geçtiği, birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile türü.

azınlık

: Bir toplumda çoğunluğun dışında kalan, ayrı etnolojik ve kültürel özelliklerle birbirine bağlı
bireylerden oluşan bütünlük.

B-C
bilim

: Olayların ve nesnelerin, oluşum, yapı ve gelişimindeki yasallıkları açıklamaya çalışan yöntemli bilgi.

birincil grup

: Üyeleri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, büyük ölçüde
bütünleşmiş grup.
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birincil ilişkiler

: “Biz” duygusunun egemen olduğu, duygusal temele sahip ve yazılı kurallara bağlı olmayan
ilişkiler.

burg

: Çevreleri oldukça sınırlı genellikle daire biçiminde hendekle çevrili duvarlarla kapatılmış kapalı yer.

burjuvazi

: Anamalcı (kapitalist) üretim düzeninde üretim araçlarını ellerinde bulunduranlarla çıkarları
bunlara bağlı olanların oluşturduğu toplumsal sınıf.

bürokrasi

: 1. Karar vermede akılcılık, ilişkilerde kuralcılık, görevlerde belirlilik, otoritede merkezîlik
esaslarına dayanan yapı.
2. Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kurallar
ve işleyişlerine göre çalışan, memurlardan oluşan hiyerarşik devlet örgütü.

cemaat

: Resmî ilişkilerin olmadığı, ortak iradeye göre hareket edilen ve “biz” duygusunun hâkim olduğu
küçük toplumsal grup.

cemiyet

: Yazılı kanunlar ve resmî ilişkilerin olduğu, bireysel iradeye göre hareket edilen ve “ben” duygu
sunun hâkim olduğu büyük topluluk.

D-E
değer

: 1. Bir toplum, bir toplumsal grup, bir insan için önem taşıyan nesne ve olay.
2. Nesne ve olayların bir toplum, bir toplumsal grup ya da bir insan bakımından taşıdığı önemi
belirleyen niteliği.

demografi

: Nüfus, nüfusun özellikleri, nüfusun gözlemlere dayanan eğilimleri ve değişmelerini konu alan
bilim, nüfus bilimi.

devlet

: Belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan, otoritesi yasaya ve güç kullanma yeteneğine
dayanan (hükûmet kurumları ile kamu görevlilerinden oluşan) siyasi yapı.

din

: 1. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren
toplumsal bir kurum.
2. Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dünyada ve ahirette insanları
mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizam.

distribütör

: 1. Dağıtıcı
2. Bayii

ekonomi

: Gereksinimlerin sürekli karşılanması için gerekli olan mal ve hizmetlerin elde edilmesini, dağıtılmasını ve tüketilmesini inceleyen bilim dalı.

enformasyon

: Danışma, tanıtma, haber alma, haberleşme.

evren

: 1. Maddesel varlığın insan zekâsıyla kavranabilen sonsuz bütünlüğü.
2. Tüm varlık ve olayları içeren sistem.

evrensel değer

: İnsanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükler gibi tüm toplumlarda geçerli fikrî, ahlaki ve
sosyal değer yargıları.
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F-G
feodalite

: Toprak köleliğine dayalı toprak beyliği düzeni.

fetişizm

: Doğaüstü bir gücü ve etkisi, büyülü ya da aşkın güçleri olduğuna inanılan canlı ya da cansız
nesnelere tapınma.

folklorik

: Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını,
mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini
belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram
ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat.

gelenek

: Eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygı duyulan ve gelecek nesillere de öğretilip onlardan da
saygı duymaları beklenen davranış kuralları.

global

: Bütün dünya ölçüsünde veya dünya çapında, küresel.

göç

: Nüfusun bir yerden başka bir yere olan hareketliliği.

görenek

: 1. Bir şeyi görülegeldiği gibi yapma alışkanlığı.
2. Uyulması için herhangi bir yaptırımı bulunmayan ya da yaptırımı çok az olan davranış örneği.

görüşme

: Bireylere özgürce ya da belli bir soru kâğıdına bağlı kalınarak sorular sorulmasına dayalı bir
araştırma tekniği.

gözlem

: Genel anlamda, bilgi edinmek amacıyla planlı ve sistemli bir biçimde olay, nesne ya da ilişkilerin
duyu organları ve çeşitli araç gereç aracılığıyla incelenmesi.

grup

: Ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belli kurallara göre hareket eden, karşılıklı ilişkide bulunan
insanların oluşturduğu topluluk.

H
halk

: 1. Bir ülkede yaşayan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren ve ortak bir
geçmişi olan insanların oluşturduğu birlik.
2. Bir ulusun belli bir bölge içinde yaşayan bölümü.

heterojen

: Ayrı cinsten veya değişik yapıda olan, değişik ögelerden oluşan. Birbirine çok fazla benzer
özellikler taşımayan, parça veya birimlerden oluşan bütün veya topluluk.

hiyerarşi

: Bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri ast-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran sistem.

homojen

: Benzer, bağdaşık.

hukuk

: Siyasi bir yönetim altında bulunan bireylerin kendisine uydukları ve yaptırım gücü olan ilke ve
kuralların toplamı. İnsanların birbiriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen, yaptırımı
devlet veya uluslararası devletlerin garantisinde olan kurallar.
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I-İ

ırkçılık

: İnsanların toplumsal özelliklerini kalıtımsal, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka
ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

ideoloji

: Siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın
davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, moral, estetik düşünceler
bütünü.

ikincil grup

: Üyeleri arasında çıkar ilişkileri ve resmî denetim bulunan, çok sayıda kişiden oluşan grup.

ikincil ilişkiler

: İnsanlar arasındaki, genelde yazılı kurallarla çerçevesi sınırlandırılmış olan, dolaylı ilişkiler
sırasında kurulan uzak, yoğun olmayan, dar kapsamlı toplumsal ilişki.

iktidar

: 1. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi.
2. Bir bireyin, bir toplumsal grubun, bir toplumun başka birey, küme ya da toplumları egemenliği,
baskısı ve denetimi altına alma, özgürlüklerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya
zorlama yetkisi ya da yeteneği.

iletişim

: Düşünce ve duyguların bireyler, toplumsal gruplar ve toplumlar arasında söz, yazı, görüntü vb.
aracılığı ile değişimini sağlayan toplumsal etkileşim süreci.

imgelem

: Bir nesneyi o nesne olmaksızın tasarımlama yetisi.

informel

: Biçimsel olmayan, gayri resmî.

istatistik

: Belirli bir amaç için veri toplama, tablo, grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların
güven derecelerini açıklama.

iş birliği

: Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı.

iş bölümü

: Üretimsel etkinliğin yapılması için işin mesleklere ya da aynı işin farklı bölümlere ayrılması.

işlev

: 1. Görev
2. Bir şeyin oluşumunda araç olması planlanan eylem.

K
kalabalık

: Aralarında fiziki yakınlık bulunmalarına rağmen karşılıklı ilişkiler, birleştirici ve bütünleştirici
bağlar bulunmayan veya yüzeysel ilişki ile geçici bir süre için birbirine bağlanan insan topluluğu.

kapitalizm

: Üretim araçlarının özel kişiler elinde bulunmasını ve ekonomik yaşamın bireylerin serbestçe
verdikleri kararla yürütülmesini öngören sistem.

Kartezyen

: 1. Descartes'in öğretisiyle ilgili.
2. Descartes felsefesini benimsemiş kimse.

kast

: Üyelerine belli bir toplumsal hiyerarşi verilmiş, en katı biçimiyle Hindistan’da görülen, tabakalar
arasında geçişin yapılmadığı ve bireylerin hangi tabakanın içinde yer alacağının doğumla birlikte
belirlendiği sistem.
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kent

: Nüfusun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin
olmadığı kalabalık yerleşim alanı.

kentleşme

: Sanayinin gelişmesiyle nüfusun kentsel bölgelerde toplanması sonucu kentsel alanların genişle
mesi ve kentlerin hem nitelik hem nicelik açısından gelişmesi süreci.

klan

: Toprağa yerleşmemiş, nüfusu az olan, yazılı dilleri olmayan, geçimlerini toplayıcılık ve avcılıkla
sağlayan ilkel topluluk.

kuram

: Hipotezin deneylerle kısmen doğrulanmış hâli.

kültivatör

: Toprağı yüzeyden işlemeye yarayan dişli alet.

kültür

: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları
yaratmada sonraki nesillere iletmede kullanılan araçların bütünü.

kültür emperyalizmi

: Karşılıklı etkileşim sonucunda güçlü olan toplumun kendi kültürel değerlerini kültür baskısı yolu
ile güçsüz toplumlara benimsetmesi.

küreselleşme

: Dünyadaki farklı halklar, bölgeler ve ülkeler arasında artan karşılıklı bağımlılık.

L-M
laiklik

: Devlet işlerinin dinî kurallara dayandırılmaması, devletin tüm dinlere eşit mesafede olması ve
bireylere din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.

liberalizm

: Ekonomik alanda ve buna bağlı olarak toplumun tüm alanlarında serbestliği temel alan düşünsel
öğreti.

lonca

: Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan mesleki örgüt.

makroekonomi

: Toplumdaki ekonomik davranışları, olayları ve kararları genel olarak inceleyen ekonomi dalı.

makrososyoloji

: Büyük ölçekli grupların, örgütlerin ya da toplumsal sistemlerin bütün olarak incelenmesi.

manizm

: Doğaüstü ve gizli güçlerin bazı insanlarda bulunduğuna inanılan din.

maraba

: Çiftçilikte, toprağı işleyerek ürüne ortak olan kimse.

mezhep

: Toplumsal değişme sonucu bir dinde ortaya çıkan farklı görüş ve yorum ayrılıklarına dayalı
kollardan her biri.

mikroekonomi

: Tek bir kişinin, firmanın ya da malın yapı, durum ve eğilimlerini ekonomik açıdan inceleyen
ekonomi dalı.

mikrososyoloji

: Toplumsal olgu ve ilişkilerin bütününden çok bütünü oluşturan parçaların yüz yüze etkileşim
bağlamında incelenmesi.

millet

: Aralarında ortak dil, din ve kültür bağı bulunan, ortak bir ülkü etrafında birleşmiş olan, aynı kaderi
paylaşan ve bağımsız bir siyasal kimlikle aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğu.
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milliyet

: Millete özgü olma veya millî olma durumu, ulusallık.

milliyetçilik

: Bireylerin ait oldukları milletin varlığını ve birliğini sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle
ortak çalışma bilincine sahip olması.

moda

: Belirli bir süre etkin olan toplumsal beğeni.

muhafazakâr

: Var olan durumu koruma amacını güden düşünce tarzı.

mülkiyet

: İnsanın herhangi bir şeye sahip olması.

müstemleke

: Başka bir devletin idaresi altında bulunan memleket. Hicret etmişlerle iskân edilmiş yerler. Sömürge.

monarşi

: Siyasal gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle babadan oğula geçtiği
devlet biçimi.

monografi

: Sınırları belirlenmiş bir konunun, bir toplumsal birimin derinlemesine incelenmesi.

monoteizm

: Tek tanrı inancı, tek tanrıcılık.

mütevelli heyeti

: Bir vakfın kuruluş yönetmeliğindeki şartlar ve hedefler doğrultusunda yönetilmesi ve yaşatılmasından sorumlu heyet.

N
nedensellik

: Her olayın bir nedeni bulunduğunu, hiçbir şeyin nedensiz olamayacağını, aynı koşullar altında
aynı nedenin aynı sonucu doğuracağını dile getiren ilke.

nicelik

: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumu.

nitelik

: Bir şeyi o şey yapan ve onu başka şeylerden ayıran özelliği.

normal

: Toplumun kabul ettiği ve yaygın biçimde uyulan davranışlar.

nüfus

: Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı.

nüfus yoğunluğu

: Bir ülkede ya da bölgede kilometrekare başına düşen insan sayısı.

O-Ö
objektif

: Nesnel düşünce tarzı. Herhangi bir konuda tarafsız değerlendirme yapmak, kişisel görüşünü
değerlendirmenin dışında tutmak. Subjektifin zıttı.

otorite

: 1. Meşru (tanınan), kurumlaşmış güç.
2. Yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin (kişi ya da kurumların ) kendine sağladığı itaat ve
güven, hâkimiyet ve emretme kudreti, yaptırım koyma ve kullanma gücü.

ortanca yaş

: Bir nüfus grubunun yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşı.

öngörü

: Gelecekteki olayları önceden sezinleme.
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ön yargı

: Bireyde, başka bireylere, toplumsal gruplara, normlara karşı sevgi ya da düşmanlık duygusu
uyanmasına yol açan, koşullanmış bir duygusal tutumu yansıtan genelleme.

örf

: 1. Herhangi bir âdetin toplum tarafından daha fazla yüceltilmesi durumu.
2. Toplumsal yaşam için yararlı ve gerekli olduğuna ortaklaşa inanılan, yaptırım gücü fazla olan
kurallar.

örgüt

: Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu birlik, teşkilat.

örneklem

: Hakkında bilgi edinilmek istenen bir evrenden o evreni temsil etmek için seçilen ve incelenen
örnek birim.

örüntü

: Değişik toplumlarda görülen davranış biçimlerini, bunların temel özelliklerini yansıtacak bir
model meydana getirmek amacıyla oluşturulan davranış kalıpları.

P-R
paradigma

: Belli bir yaklaşımın doğayı ya da toplumu sorgulamak ve onlarda bir ilişkiler bütünü bulmak için
kullandığı tüm inançlar, kurallar, değerler, kavramsal ve deneysel araçlar.

politeizm

: Birden çok tanrıya ve tanrısal varlığa, iyilik veya kötülüğün kaynağı olarak görülen doğaüstü
güçlere tapınmayı temel alan inanç.

prestij

: Bir bireye ya da toplumsal gruba başka birey ya da gruplarla olan ilişkilerinde üstünlük sağlayan
toplumsal, ekonomik durum.

protest

: İtiraz etme, karşı çıkma, protesto etme.

ragbi

: On beşer kişilik iki takımla bir devresi kırk dakika olmak üzere iki devre olarak oynanan, ileriye
pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir
spor.

rasyonel

: Akla dayanan, akla uygun olma.

ritüel

: 1. Özel durumlarda yinelenen ve alışkanlık özelliği kazanmış davranışlar.
2. Dinî bir inanç gibi benimsenmiş alışkanlık, kişilerce kutsallaştırılmış davranışlar, biçimler,
davranış biçimleri, temalar.

rol çatışması

: Bireyin rollerinden bir tanesinin, başka bir rolün gerektiği gibi davranmasını güçleştirmesi.

S-Ş
sanayileşme

: Tarımsal olmayan, üretimde makinelerin yaygınlaşması, kırdan kente göç yoluyla kentleşmenin
artması, uzmanlaşma ve farklılaşmaya dayalı iş bölümünün gelişmesi.

sapma

: Toplumda geçerli olan değer ve normlara kişilerin uymamaları durumu.

sistem

: Aralarında karşılıklı işlevsel bağlılıklar bulunan bir dizi ögenin oluşturduğu bütünlük.

sosyal güvenlik

: Devletin, yurttaşlarının sağlığını ve geleceğini güvence altına almasını sağlayan düzenlemeler
bütünü.
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sosyometri

: Küçük toplumsal gruplar içindeki ilişkilerin grafikle gösterilmesini ve çözümlenmesini sağlayan teknik.

subjektif

: 1. Öznel düşünce tarzı.
2. Herhangi bir konuda değerlendirme yaparken kişisel görüşünü belirtmek.

suni

: 1. Yapma, yapay.
2. Eğreti, yapmacık.

spekülasyon

: Fiyatların, faizlerin ya da döviz kurlarının değişeceği ve bugünkü fiyatlar üzerinden yapılacak
alım satım işlemlerinden bir kâr sağlanacağı beklentisi ile beklentilerinin yönüne bağlı olarak
bugünden alım ya da satım yapmak.

statü aktarımı

: Statünün kişiye aktarılması süreci.

süreç

: Oluş yolu ile durumdan duruma geçerek ortaya çıkan ve olmakta olan olaylar dizisi.

şovenizm

: Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu
yolda kışkırtmada bulunan akıma verilen ad.

T-U-Ü
tabaka

: Bir toplumsal sistem içinde makam, şöhret, meslek, statü vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri.

teokrasi

: Siyasal gücün, tanrının temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu siyasal
düzen, din erki.

toplum

: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan, ortak bir kültüre sahip olan ve temel çıkarlarını
sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

toplum bilimi

: Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

toplumsal davranış

: Başkasının varlığı ya da etkisi ile bağıntılı olarak yapılan her tür davranış.

toplumsal değer

: 1. Nesne ve olayların bir toplum, bir toplumsal grup ya da bir birey için taşıdığı önem.
2. Neyin iyi, güzel ve doğru neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren kriterler.

toplumsal değişme

: Toplumsal yapının bir kısım unsurlarının ya da tümünün zaman sürecinde bir durumdan bir başka
duruma geçişi.

toplumsal farklılaşma : Kişi veya gruplarda farklı özelliklerin toplulukça oluşturulması ve benimsenmesi.
toplumsal hareketlilik : Bireylerin tabakalar arasındaki giriş çıkışları ya da aynı tabaka içinde yaşanan statü değişikliği.
toplumsal ilişki

: 1. Toplum üyelerinin ortaklaşa etkinlikleri sonucu aralarında oluşan bağlantıların tümü.
2. Birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında bir süre devam eden anlamlı ve amaçlı sosyal bağ.

toplumsallaşma

: Bireyin toplumun değer ve normlarını öğrenmesi, benimsemesi ve toplumla bütünleşmesi süreci.

toplumsal kategori

: Belli özellikleri bakımından bir arada düşünülen insan topluluğu.

toplumsal kontrol

: Bireylerin ya da toplumsal grupların toplumsal düzenin beklentilerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemler.
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toplumsal norm

: 1. Belli bir durumda uygun olan ve olmayan davranışın ne olduğunu belirleyen ortak anlayış.
2. Bir toplumda insanların belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen, öyle
davranmaya zorlayan kurallar.

toplumsal olay

: Toplumsal yaşamda belli bir zamanda oluşan tekil ve somut oluşumlar.

toplumsal olgu

: Aynı türden genel ve soyut birçok değişim.

toplumsal rol

: Toplumun, belirli toplumsal statülerdeki kişilerden yapmalarını beklediği davranışlar.

toplumsal sınıf

: Saygınlık, yaşam biçimi, gelir ve eğitim düzeyi yönlerinden birbirine benzeyen ve bunun bilincinde
olan bireylerden oluşan toplumsal kategori.

toplumsal statü

: Bir bireyin veya toplumsal kümenin başka birey ya da kümeler karşısındaki konumu.

toplumsal tabakalaşma: Toplumu oluşturan bireylerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik sıralanmaları.
toplumsal yapı

: İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus
ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlık.

totaliter

: Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir
yönetici grubu elinde toplandığı demokratik olmayan devlet düzenine verilen ad.

totemizm

: İnsan, hayvan ya da bitki gibi doğal nesneler arasında bir akrabalık ilişkisi ya da gizemli bir bağ
bulunduğu inancına dayanan düşünce.

tümdengelim

: Genelden özele ya da yasalardan olaylara geçiş şeklindeki akıl yürütme.

tümevarım

: Özel bir önermeden genel bir önermeye ya da olaylardan yasalara gidişi sağlayan akıl yürütme
biçimi.

ulus devlet

: Hükümetin sınırı belli bir toprak parçası üzerinde egemen güç olduğu, halkın da kendini tek bir
ulusun üyeleri olarak algıladığı devlet türü.

uygarlık

: 1. İnsanlığın ya da birçok toplumun ortaklaşa elde ettiği teknolojik, düşünsel, sanatsal ve manevi
başarıların belli bir zaman noktasındaki düzeyi.
2. Belli bir topluma özgü teknikler, düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar düzeni.

ümmet

: Dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bir peygambere bağlı olan insanların bütünü.

Y
yabancılaşma

: İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma
duygusunu dile getiren kavram.

yapı

: Parçaları ve ögeleri arasında bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan sistem.

yaptırım

: Hukuk, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlayan güç, müeyyide.

yaşama biçimi

: İnsanların yiyecek, giyecek, barınak, dinlenme, sağlık vb. gereksinimlerini karşılamaya ilişkin
koşullarının gösterdiği belirli biçim.
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www.hurriyet.com.tr/ekonomi/7295380.asp 16 Eylül 2007 Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 177).
www.mebk12.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar0119745523resimler2015_1029181027_img20151028wa0000.jpg Erişim tarihi:09.07.2017, 14:30 (Sayfa 188).
www.ajansuniversite.istanbul.edu.tr/ebru-sanati-dunya-mirasi-oldu Erişim tarihi: 09.07.2015, 12:30 (Sayfa 191).
www.sabah.com.tr/kultur_sanat/2015/04/22/475-uluslararasi-manisa-mesir-macunu-festivali Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 194).
www.samsunsport.com/23-isitme-engelliler-olimpiyat-oyunlari-samsunda/ Erişim tarihi:16.07.2017, 12:30 (Sayfa 194)
www.sabah.com.tr/yasam/2012/04/12/yunus-emre-oratoryosu-abdde Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 194).
www.acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9825/218608.pdf?sequence=1, 14:30 (Sayfa 195).
www.dokuman.tsadergisi.org/dergiler_pdf/2009/2009-Nisan/8.pdf, Erişim tarihi: 15.12.2015, 12:30 (Sayfa 197).
www.w3.gazi.edu.tr/~iarslan/kulturvemedeniyet.doc Erisim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 197).
www.haber.ekolay.net/Haber/64/635459/gecmiste+yasayan+amisler+abd+nufusunu+katliyor.aspx Erişim tarihi:09.07.2015, 14:30 (Sayfa 200).
https://zen.yandex.ru/media/historycivilisation/cygane-chto-za-narod-5b82a499fbb04800aa22b608 Erisim tarihi: 20.05.2019, 12:30 (Sayfa 200).
www.sinop.bel.tr Erisim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 201).
www.safranbolu.org/ forum/safranbolu t1852.html?s Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 202).
www.kultur.gov.tr/EN/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA80988BFAA5E6B09782D5F4001E6D616 Erişim tarihi:09.07.2015, 12:30 (Sayfa 202).
www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/nwsa-3234-3-9.pdf Feyzan Göher Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 202).
www.antalya.bel.tr/tr/kent_profili/kent_kulturu.cfm Erişim tarihi: 09.07.2015, 12:30 (Sayfa 203).
www.istanbul.gov.tr/Files/ebulten/2016-8/iceriktarih.htm Erişim tarihi: 09.07.2017, 14:30 (Sayfa 203)
www.caginpolisi.com.tr/eski_sitemiz/82/15-16-17.htm Erisim tarihi: 09.07.2015, 12:30 (Sayfa 206).
www.ansiklopedi.turkcebilgi.com/E%C4%9Fitim Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 206).
www.turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/Ataturk-dil/01.php Erişim tarihi: 09.07.2015, 14:30 (Sayfa 209).
www.atam.gov.tr/index.php?Page=Print...179&Yer Erişim tarihi: 09.07.2015, 12:30 (Sayfa 209).
www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/edirne-haberleri/edirne-de-ogretmenlere-hizmet-ici-egitim-semin_91540 Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 212).
www.eprints.sdu.edu.tr/113/1/TS00279.pdf Erisim tarihi: 10.07.2015, 12:30 (Sayfa 215).
www.helitam.files.wordpress.com/2010/10/sosyal-antropoloji-hafta-8.pdf Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 216).
www.davranisbilimlerinegiris.wordpress.com Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 216).
www.library.neu.edu.tr/Neutez/4958981205/tez%20birlestirilmis%20hali.doc Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 216).
www.avsarobasi.com/forum/index.php?topic=10228.0;wap2 Erişim tarihi: 30.05.2017, 12:30 (Sayfa 219).
www.setav.org/dogu-ile-bati-arasindaki-hosgoru-farki/, 12:30 (Sayfa 219).
www.hurriyet.com.tr/ankara/9946821_p.asp Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 221).
www.hafif.org/yazi/ince-bellide-bir-bardak Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 221).
www.acikgazete.com/yazarlar/cigdem-sahin/2006/11/16/kulturel-cesitlilik-zenginliktir.htm?aid=1541 Erisim tarihi:10.07.2015, 14:30 (Sayfa 221).
www.tasam.org/tr-TR/Icerik/211/kuresellesmenin_boyutlari_ve_etkileri Erisim tarihi:01.07.2017, 12:30 (Sayfa 222).
www.dergipark.gov.tr/download/article-file/509194, 12:30 (Sayfa 222).
www.turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/Atatürk'ten%20Düsünceler.doc Erişim tarihi: 10.07.2015, 12:30 (Sayfa 227).
www.atam.gov.tr/dergi/sayi-39/mustafa-kemal-ataturkun-kultur-anlayisi-ve-tam-bagimsizlik Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 227).
www.baskent.edu.tr/~okocak/ATATURK/ATATURKTEN.pdf Erişim tarihi: 10.07.2015, 14:30 (Sayfa 227).
www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d23/c081/b017/tbmm230810170534.pdf Erişim tarihi: 10.07.2015, 12:30 (Sayfa 227).
www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-1-cesni-subat-2003/10-kuresellesen-dunya Erişim tarihi: 09.07.2018, 12.30, (Sayfa:230).

Karekod Kaynakçası
www.eba.gov.tr/video/izle/1855517f59e3cfb7944488843c8bf45b00b9be8774003 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 35).
www.eba.gov.tr/video/izle/6818500e8c8d7c61c46abb682c3d543129df32d09c001 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 37).
www.eba.gov.tr/video/izle/2282500e8c8d7c61c46abb682c3d543129df32d09c001 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 37).
www.eba.gov.tr/video/izle/91485cfe869490a30465eae021dafba6b7241e8774003 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 86).
www.eba.gov.tr/video/izle/6002503f613b0c37b45d39d6cfb Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 101).
www.eba.gov.tr/video/izle/8433a662564963d51f7de878f238245238c576ee25001 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 127).
www.eba.gov.tr/video/izle/541952a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 139).
www.eba.gov.tr/video/izle/8454bc0d0d54ab65bfdc89adea6d848b0130063d89002 Erişim tarihi: 06.012.2018, 12.30, (Sayfa: 149).
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1. ÜNİTE

www.dreamstime.com/65712522 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/53334056 (13.05.2015, 13:35)
httpsfile.sadecehaber.comdosya58028.jpg (12.05.2015, 13:30)
httpwww.mchaberajansi.comuploadImageZEYNEP28issizlik.jpg (18.05.2015, 13:30)
httpwww.ekonometri.comwp-contentuploadsissizlik-jpg20150515101048.jpg (17.05.2015, 13:30)
httpwww.gazetetrakya.comtn.phpfolder=haber&resim=20170416-133319-1492335199-451904102.jpg&en=728&boy=410 (16.05.2015, 13:30)
httpssbl.meb.k12.trtemadosyadetay.phpKATEGORINO=658549&git=4 (15.05.2015, 13:30)
http://www.sosyalbilgiler.gen.tr/wp-content/uploads/2014/10/son-osmanl%C4%B1-mebusan-meclisi.jpg (14.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/609092363 (19.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/1791839 (18.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/329286983 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/35355742 (17.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/542018461 (16.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/36045905 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/41924633 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/10708465 (15.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/34869368 (14.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/1184550 (13.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/9553436 (11.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/87794479 (10.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/148074182 (13.05.2015, 13:30)
httpwww.sakarya.pol.trSiteAssetsSayfalarMobese-Resimlermobese_resimleri(1).gif (17.05.2015, 13:30)
httpi.milliyet.com.trLocalArticle606x30420161117fft261_mf20606389.Jpeg (13.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/262498490 (11.05.2015, 13:30)
http//peytem.com.trwp-contentuploads201502Anket%C3%B6rl%C3%BCk-ve-Terc%C3%BCmanl%C4%B1k5.jpg (12.05.2015, 13:30)
http//duhovniypoisk.compsychologypicturesmoreno3.jpg (12.04.2015, 13:30)
http//www.neconundunyasi.comwp-contentuploads201703Frederic-Le-Play.jpg (12.05.2015, 10:30)
www.shutterstock.com/640226122 (11.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/649305133 (12.05.2015, 12:30)
http//sonsoz.com.trwp-contentuploads201604kutuphane1-e1461158385502.jpg (10.05.2015, 13:30)
http://osmanlilar.gen.tr/resim/yazilar/ekrem-bugra-ekinci/fatih-istanbul.jpg(12.05.2015, 12:30)
https://www.odevci.org/wp-content/uploads/2017/09/osmanl%C4%B1.png(12.05.2015, 12:30)
https://serhatengul.com/isaac-newton-kimdir (10.05.2019, 13:30)

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler

2. ÜNİTE

http://sfoto.haberler.comhaber20170131turkiye-nufusu-bir-milyon-kisi-artarak-79-mil-9215154_o.jpg (11.05.2015, 13:30)
httpwww.turkmeneligazetesi.comwp-contentuploads201701turkiye-nufusu_d152845.jpg (10.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/20597162 (10.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/18044089 (16.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/54662492 (13.05.2015, 13:30)
httpim.haberturk.com20150225ver14248322911046832_620x410.jpg (16.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/110801459.eps (18.05.2015, 13:30)
httpwww.burdurweb.comwebwp-contentuploadsBurdur-Kurban-bayramla%C5%9Fma-2016-1.jpg (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/563992582 (12.05.2015, 13:30)
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www.shutterstock.com/484060945 (13.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/77189269 (10.05.2015, 13:30)
httpimgz.star.com.trimgsdisk20170526260520170928062490414_2.jpg (13.05.2015, 13:30)
httpwww.karatay.bel.trdokumanhizmetlerpazar1.jpg (14.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/481869205 (16.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/36980816 (18.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/148727084 (19.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/374117170 (11.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/309239105 (11.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/129018209 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/578972287 (13.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/629335385 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/309015986 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/279772502 (16.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/465747761 (17.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/264344996.eps (18.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/6750913 (19.05.2015, 13:30)
http68.media.tumblr.comb38a17f0bc599b6351cad18295efc237tumblr_mxtaxtMjUt1sulk66o1_1280.jpg (19.05.2015, 13:30)
http68.media.tumblr.comtumblr_lop23l6kdQ1qhxnezo1_1280.jpg (15.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/211965349.eps (16.05.2015, 13:30)
httpayasofyadergisi.comwp-contentuploads20150912006870_1173680539313681_84577644_o.jpg (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/165622871 (11.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/2816266 (15.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/304960235 (18.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/114114844 (19.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/496910218 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/1143532 (14.05.2015, 13:30)
httpwww.hayalyemekler.comwp-contentuploads201412di%C5%9F-hedi%C4%9Fi.jpg (14.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/366386498 (14.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/519384853 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/497279131 (13.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/18459043 (13.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/26758223 (13.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/128736374 (11.05.2015, 13:30)
httpmebk12.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar3410160319resimler2015_0323195944_2.jpg (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/19901631 (10.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/91457069 (17.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/409946485 (15.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/347953646 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/45829444 (13.05.2015, 13:30)
httpsimg.haberler.comhaber210bu-tabak-bos-kalmasin-8971210_9191_o.jpg (18.05.2015, 13:30)
httpwww.eneskahraman.comwp-contentuploads201510k%C4%B1na-gecesi-23.jpg (12.05.2015, 13:30)
httpyenisafak.feo.doracdn.comresize47uQufiZbmsgHk3H5470resimupload201606231250481d522329temmuz14hk2.jpg (15.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/134540183 (14.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/30450280 (12.05.2015, 13:30)
httpwww.yenimesaj.com.trimageshaberlerthumbs27628.jpg (10.05.2015, 13:30)
httpwww.ilkehaberajansi.com.trimagesphoto130908.jpg (18.05.2015, 13:30)
httpsimg-s2.onedio.comid-55e594e330fc7c427bc86e09rev-0raws-49253fc68a134f5f2997522ae682329a2468ae8b.jpg (12.05.2015, 13:30)
httpwww.iskenderunhaber.comdosyalar201205demircelik1.jpg (16.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/570577576(12.05.2015, 12:30)
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http://i.on5yirmi5.com/image/2012/08/11/296627.jpg (17.05.2015, 13:30)
httpsmedia-cdn.tripadvisor.commediaphoto-o0e0f209aenez-kalesi.jpg (13.05.2015, 13:30)
httpwww.foraqsa.comlibraryimagesaqsaaqsa_fullaqsa_muslims.jpg (13.05.2015, 13:30)
httpspbs.twimg.commediaCnrKr5_XYAAgqv5.jpg (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/51669917 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/35387975 (11.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/583652257 (12.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/1026132 (14.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/554739514 (19.05.2015, 13:30)
httpwww.alicinsaat.com_images_projects_sliderkanyon-avm.jpg (19.05.2015, 13:30)
www.dreamstime.com/11772505 (18.05.2015, 13:30)

httpenglish.almanar.com.lbframeworkincludesuploads201705manar-04035330014950011928.jpg (17.05.2015, 13:30)
httpelectronmagazine.comcontentwp-contentuploads201307titanic-ship.jpg (15.05.2015, 13:30)
httpsimg.gecce.com20170523resimHD-101825EW.jpg (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/603090227 (11.05.2015, 13:30)
httptekstil.itu.edu.trimageslibrariesprovider38laboratuvar--resim_dsc3060.jpgsfvrsn=0 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/547326472 (12.05.2015, 13:30)
http4.bp.blogspot.com-RKikksC4d8wUS0xD6ziAQIAAAAAAAAGnAyAE4bNqGFb0s1600DSC06618.JPG (13.05.2015, 13:30)
httpwww.todaie.edu.trresimlerekler3c9bba536287858_ek.pdfdergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi (14.05.2015, 13:30)
http://image.yenisafak.com/resim/imagecrop/2016/10/23/12/17/resized_e15cd-12db057ddekupesehitesi.jpg (19.05.2015, 13:30)
https://sacredmargins.files.wordpress.com/2016/10/black-heart-human-love-favim-com-493371.jpg?w=500 (19.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/585500246 (10.05.2015, 13:30)
http://i.hurimg.com/i/hurriyet/75/590x332/55eb1982f018fbb8f8ab039a.jpg (16.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/614837156(12.05.2015, 12:30)
www.shutterstock.com/693058783(12.05.2015, 12:30)
www.shutterstock.com/277568147(12.05.2015, 12:30)
https://www.mindful.org/povmindfulnessforall(12.05.2015, 12:30)

Kültür

3. ÜNİTE

www.shutterstock.com/646718374 (12.05.2015, 13:30)
https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0d/a5/00/34/bolu-muzesi-arkeoloji.jpg (15.05.2015, 13:30)
http://www.turkherptil.org/contents/editor/933223.jpg (13.05.2015, 13:30)
httpmebk12.meb.gov.trmeb_iys_dosyalar0119745523resimler2015_1029181027_img20151028wa0000.jpg (12.05.2015, 13:30)
http://cdn.listetek.com/8b690ed4f790434984f7cdebd66da1b7 (12.05.2015, 13:30)
www.shutterstock.com/79502347.jpg (19.05.2015, 13:30)
http://blog.tesbihane.com/wp-content/uploads/2015/09/turkiyenin-en-guzel-tarihi-camileri-ve-mimarlari-51-1024x691.jpg (18.05.2015, 13:30)
http://www.mimdap.org/images/dosya/Muze-Mimari/4-1.jpg (16.05.2015, 13:30)
http://www.ikincieltraktor.org/oc/image/cache/catalog/SLAYT/NEWHOLLAND-300x300.jpg (12.05.2015, 13:30)
httpwww.eokulgiris.comwp-contentuploads201609milli-k%C3%BClt%C3%BCr1.jpg (14.05.2015, 13:30)
https://www.turkcebilgi.com/uploads/media/resim/hasht_behesht_palace_tar.jpg (13.05.2015, 13:30)
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http://vizyon21yy.com/Tarihte_Bu_Gun/09_Eylul/07.09/S_H_E/Ataturk_Kitapligi.jpg (15.05.2015, 13:30)
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http://www.turksoy.org/assets/image/2014/02/5305dd84f209b/ankara-poster-converted.jpg (17.05.2015, 13:30)
https://i.ytimg.com/vi/JWBaNWa9SXQ/hqdefault.jpg (15.05.2015, 13:30)
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https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0b/db/88/d3/vituskatedralen-invigd.jpg (12.05.2015, 13:30)
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http://www.tv5haber.com/resimler/images/images%20(1).jpg (12.05.2015, 13:30)
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