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ÖNSÖZ
“Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değer bir hayat değildir" der, Sokrates. Hayatın
sorgulanması, hayatın ontolojik olarak sorgulanması şeklinde anlaşılabileceği gibi
sıradanlaşmış ve tek-tipleşmiş hayatın sorgulanması şeklinde de anlaşılabilir. Hayatın ontolojik
olarak sorgulanması felsefi zeminde yüzyıllardır tartışılmış ve tartışılmaya devam etmektedir.
Ancak modern dönemde insan, modernleşmenin getirdiği “aşırı standartlaşma” ve hemen
hemen aynı dönemde yaşanmaya başlanan rasyonel kapitalist dönemin insanlara dayattığı “tek
tip yaşam” gibi iki önemli sorunla karşı karşıya kalmıştır. Modern hayatın ve rasyonel
kapitalizmin yan-etkileri sayılabilecek bu sorunlar, süreç içinde kendini daha da çok
hissettirmeye başlamıştır.
Modern dönemin, devlet modeli ulus devlet, ekonomi sistemi rasyonel kapitalizm,
üretim şekli makinaya dayalı üretim, ahlaki dayanağı hümanizm, paradigması pozitivizm ve
evrimdir. Bu şekilde kurgulanan modern hayat Batı toplumuna, ilk ortaya çıktığı dönemde
göreceli bir rahatlama ve özgürlük hissi vermiştir. Ancak modern insan, çok geçmeden kendini
aşırı standartlaşmış, tek tip ve sıradanlaşmış bir hayatın içinde bulmuştur. Çünkü tek tip yaşam
kapitalist sistemin maksimum kar hedefine en uygun yaşam biçimi olarak görülmüş ve gündelik
hayat bu şekilde kurgulanmıştır.
Kuşkusuz gündelik hayat, hangi bağlamda olursa olsun, kendisini belirleyen ideolojik
yapıdan bağımsız değildir. Ancak, buna rağmen toplumsal yaşam akışkanlığı içinde gündelik
hayat pratiklerinin özgül anlamlar içerdiği de bir gerçektir. “Gündelik Hayatın Sosyolojisi”,
toplumsal yaşam içindeki bu özgül gündelik hayat pratiklerinin ortaya koyduğu anlamları her
yönüyle inceleyen ve bu bağlamda ortaya çıkan toplumsal olgulara farklı bakış açılarıyla ve
eleştirel bir şekilde yaklaşarak bu olguların dayandığı gerçekleri ve sahip oldukları anlamları
ortaya çıkarmayı amaç edinen bir sosyoloji alt disiplinidir. Bu kapsamda, Gündelik Hayatın
Sosyolojisi kapitalist sistemin insanlara dayattığı tek tip ve sıradanlaşmış hayata bir eleştiri
olarak ortaya çıkmış olduğu ifade edilebilir.
Ana akım sosyolojik yaklaşımların bu sistemdeki toplumsal yaşama dönük
çözümlemelerine alternatif olarak ortaya çıkmış eleştirel sosyolojik yaklaşımlar içinde yer alan
Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu), Habitus, Alan ve Sermaye Teorisi, Yapılaşma Teorisi,
İletişimsel Eylem Teorisi gündelik yaşam içinde ortaya çıkan özgül değişimlere ve içerdikleri
anlamlara yüzeysel olarak vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte bir toplumsal gerçeklik olan
gündelik hayata ilişkin çözümleme çabaları Fenomenoloji, Sembolik Etkileşimcilik,
Etnometodoloji, Dramaturji, Etiketleme Teorisi ve Postmodern Sosyal Teori gibi çok sayıda alt
alanlarda daha açık ve detaylı olmuştur. Gündelik Hayatın Sosyolojisi ise bu alt disiplinlerin
gündelik hayata ilişkin çözümlemelerinden faydalanmakla birlikte konuya metodolojik olarak
özgün yaklaşan bir sosyoloji alt disiplindir. Başka bir deyişle gündelik hayat, hangi bağlamda
olursa olsun, kendisini belirleyen ideolojik yapıdan bağımsız olamaz. Bu yüzden hayatta bir
karşılık bulan ve kendini açığa çıkaran her form, eylem ya da bilgi, toplumsal hayatın bilincini
yansıtır. Dolayısıyla gündelik hayatta meydana gelen değişimlerin izi sürülerek, belli bir
mekânsal ve toplumsal bağlamda olup biten farklılaşma ve dönüşümlerin ya da artık iyice
rutinleşerek tekrarlamalar ve alışkanlıklarla sıradanlaşmış bir hayatın sosyal ve ekonomik
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dinamikleri sır olmaktan çıkartılabilir. Tam da bu noktada, Gündelik Hayatın Sosyolojisi,
hayatın görünüşte bilindik olan yanlarının nasıl başka bir gözle görülebileceğini ve
yorumlanabileceğini göstermeye çalışır. Gündelik Hayatın Sosyolojisi, hayatın ancak her
defasında yeniden ve faklı açılardan düşünüldüğünde, daha anlamlı olacağını savunur. Özet
olarak, Gündelik Hayatın Sosyolojisi, aşina olanın yeniden keşfedilmeye çalışılması
mücadelesidir.
Gündelik hayatın sosyolojisi, ana akım sosyolojiye karşı bir eleştiri olarak ortaya çıkmış
birçok eleştirel sosyoloji teorisiyle ortak paydaya sahip eleştirerek bir sosyoloji alt disiplinidir.
Bu nedenle öncelikle ana akım sosyoloji ve ana akım sosyolojiye bir eleştiri olarak ortaya çıkan
eleştirel sosyoloji anlayışları üzerinde durmak gerekmektedir. Bu bölümde öncelikle ana akım
sosyolojinin bilim anlayışı ve buna bağlı olarak ortaya koyduğu toplum düşüncesi, ikinci olarak
ise ana akım sosyolojinin bilim anlayışına ve toplum düşüncesine eleştiri olarak ortaya çıkmış
eleştirel sosyolojinin bilim anlayışı ve ortaya koyduğu toplum tipi ve daha sonra sırasıyla,
Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu), Habitus, Alan ve Sermaye Teorisi, Yapılaşma Teorisi,
İletişimsel Eylem Teorisi üzerinde durulmaktadır. Bu şekilde ortaya konulan ana akım- eleştirel
sosyoloji karşılaştırması ve gündelik hayatın sosyolojisine katkısı olduğunu düşündüğümüz
teorilerin öncelikle ele alınmasının eleştirel sosyoloji içinde yer alan gündelik hayatın
sosyolojisinin anlaşılmasına katkısının olacağı öngörülmektedir.
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YAZAR NOTU
Gündelik hayatı anlamak aslında tüm hayatı anlamaktır ve Gündelik Hayatın Sosyolojisi
de gündelik hayatı yani aslında tüm hayatı anlama mücadelesidir.
Bu mücadelede tüm sosyologlara başarılar diliyorum.
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1. GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİNİN OLUŞMASINA YOL AÇAN
KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE TARTIŞMALAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ana Akım Sosyoloji ve Eleştirel Sosyoloji
1.2. Ana Akım Sosyolojinin Toplum Anlayışı
1.2.1. Evrimci Teoriye Göre Toplum
1.2.2. Diyalektik Teoriye Göre Toplum
1.2.3. Yapısal Fonksiyonalist Teoriye Göre Toplum
1.2.4. Çatışma Teorisine Göre Toplum
1.2.5. Yükseliş ve Çöküş Teorisine Göre Toplum
1.2.6. Sosyal Alışveriş Teorisine Göre Toplum

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Gündelik hatatta gerçekleştirdiğimiz; birine selam vermek, biriyle ayaküstü sohbet
etmek sosyoloji için nasıl bilgi kaynağı haline gelebilir?
Gündelik hayatta gelişi güzel işliyor izlenimi veren hayat dünyası gerçekten gelişigüzel
işliyor olabilir mi?
Gündelik hayat, sosyolojinin ilgi alanına neden yakın gönemde girmiş olabilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gündelik Hayat
Sosyolojisinin Oluşmasına
Yol Açan Kuramsal
Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Gündelik hayatın
sosyolojisi kavramını
öğrenmek

Ders materyallerinden
faydalanmak

Gündelik Hayat
Sosyolojisinin Oluşmasına
Yol Açan Kuramsal
Yaklaşımlar ve Tartışmalar

Ana akım sosyolojinin
toplum görüşünün
kavramak

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek

4

Anahtar Kavramlar
•

Gündelik hayat

•

Ana akım sosyoloji

•

Eleştirel sosyoloji

•

Modern/ Modernite

•

Rutin

•

Standartlaşma

•

Sırandanlaşma

•

Teori

•

Evrim

•

Diyalektik

•

İşlevselcilik

•

Çatışma

•

Yükseliş ve çöküş

•

Sosyal alışveriş
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Giriş
Toplumu, bireyden ayrı bir gerçeklik olarak kabul eden ve buna bağlı olarak toplumun
var olan işleyiş kurallarını keşfetmeyi sosyolojinin görevi olarak gören ana akım sosyoloji
geleneğine bir eleştiri olarak ortaya çıkan yorumcu yaklaşım, toplumsal gerçekliklerin
toplumsal etkileşim sürecinde inşa edildiğini ve sosyolojinin görevinin de bu sosyal
gerçekliklerin nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışma olduğunu savunur.
Ana akım sosyoloji tarafından basit ve gelişigüzel işliyor izlenimi veren yapısı
nedeniyle “gündelik hayat”ın uzun süre bir bilgi kaynağı olarak ihmal edilmesine karşılık;
yorumlayıcı sosyoloji gündelik hayatı anlamanın hayatın genelini anlamak için önemli bir
kaynak olduğunu keşfetmiştir.
Gündelik Hayatın sosyolojisi, ana akım sosyolojinin pozitivist ve bilimci anlayışına ve
rasyonel kapitalizmin etkisiyle tanzim edilen modern hayatın, tek tipleşme, sıradanlaşma,
yabancılaşma gibi yan etkilerine bir eleştiri olarak ortaya çıkmış bir sosyoloji alt disiplindir.
Bu çalışma, pozitivist bilim anlayışının hala çok güçlü olduğu ve modern hayatın
nimetlerinde daha çok yan-etkilerine maruz kalan Türkiye’de, Gündelik Hayatın Sosyolojisi
alanına mütevazı bir katkı yapmak niyetiyle ortaya çıkmıştır.
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1.1. Ana Akım Sosyoloji ve Eleştirel Sosyoloji
Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyoloji arasındaki temel farklılık, modernist bilgi ile
postmodernist bilgi anlayışlarından kaynaklanır. Modernizm aslında on yedinci yüzyıl
Avrupa’sının sosyal ve tarihi ortamında gelişen aydınlanma projesinin bir ürünüdür. Bu
dönemde gelişen teorik, etik, sosyal ve kültürel anlayış ve inançlara ve bunların uygulamalarına
genel bir isim olarak modernizm adı verilir.
Geçen yüzyılda sosyoloji alanına damgasını vuran, bugün ana akım ya da geleneksel
dediğimiz sosyoloji; bu gücünü bugün de kısmen sürdürmektedir. Ancak yirminci yüzyılda
ortaya çıkan eleştirel sosyoloji alternatif duruşu ile sosyoloji içinde hızla gelişmiş ve
yaygınlaşmaya başlamıştır. Eleştirel sosyolojinin ana akım sosyolojiden tamamıyla farklı bir
insan, toplum ve dolayısıyla yöntem anlayışı vardır.
Bugün bu iki sosyoloji akımı arasında büyük bir gerilim yaşanmaktadır. Bu gerilim ana
akım sosyolojinin özellikle sosyal dünya derken neyi kast ettiği, bilim ya da bilimsel olmaktan
ne anladığı, ideolojik davranıp davranmadığı hususunda tartışmalar üzerinden sürmektedir. Söz
gelimi her iki yaklaşım da bilimsel olduklarını ya da yaptıklarının bilim olduğunu savunmakla
birlikte ana akım sosyoloji, eleştirel sosyolojiyi bilim dışı olmakla itham edebilmektedir. Buna
karşılık eleştirel sosyoloji de deneylemeye dayalı ana akım sosyolojiyi ideolojik bilgi üretmekle
itham etmektedir.
Ancak ana akım sosyologlar bu konuda kendinden son derece emindir. Onlara göre,
sosyoloji bilimsel yöntemi kullandığı için bir bilimdir. Onlar, bilgiyi bilimsel yöntemle elde
ettikleri için bilginin ideolojiden etkilenmediğini öne sürmektedirler. Yine onlara göre, bu yöntem
sayesinde ideolojiden bağımsız nesnel bilgiye ulaşabilmektedir. Sadece olgulara dayanan ve
olguları sınayan bu yöntem sayesinde elde ettiği nesnel bilgi, araştırmacının kişisel görüş ve
kanaatlerinden, değer yargılarından, ideolojiden bağımsızdır. Onlara göre, bilim, siyaset ve değer
yargıları ne olursa olsun ‘olgulara’ nesnel şekilde ulaşmayı mümkün kılar.
Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyolojinin sosyal dünyaya ve içindeki insana bakışları
birbirinden tamamen farklıdır. Ana akım sosyolojiye göre sosyal dünya bir sahnedir. İnsanlar bu
sahnede rol alır ve rollerini oynarlar. Bazen hep birlikte oynarlar bazen tek başlarına oynarlar.
Ama mutlaka bu sahnede yani bu sosyal dünyanın içinde oynarlar. Sahnedeki insanlar sahnenin
yani sosyal dünyanın içinde, rüzgârın önündeki yaprak gibidirler. Sosyal dünya onların neler
yapabileceğini belirler. Buradaki en önemli nokta, ana akım sosyolojiye göre; sosyal dünya ile
insanların birbirlerinden ayrı olmasıdır. Her ikisi de birbirinden ayrı birer varlıktır. Sosyal bir
dünya vardır ve insanlar bu dünyanın içinde nesne olarak hareket etmektedirler. Eleştirel
sosyoloji ise tam da bu düşünceye karşı durmaktadır. Bu yaklaşıma göre bu yöntem, insanların
davranış ve yaşantılarını incelemeye uygun değildir çünkü toplum son derece karmaşıktır,
akıcıdır, durağan değildir.
Ana akım sosyolojinin inceleme nesnesi sosyal dünyadır. Sosyal dünya demekle neyi
kastediyoruz ya da ne anlamamız gerekir? Bunun tek ve geçerli bir cevabı yoktur, çünkü dünya
ona nasıl baktığınıza göre sürekli değişecektir. Bu aynı mekânı farklı açılardan seyretmek gibidir.
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Dolayısıyla sosyal dünyası içinde insana ve onun yapıp ettiklerine bakış, insanın içinde
bulunduğu ortama göre hep değişmektedir. İnsanın bakış açısını değiştirmesi teorik olarak
mümkün olmakla birlikte, tüm bakış açılarının üzerine çıkıp açılardan kurtulmuş serbest bir bakış
açısı elde edebilmesi pratikte neredeyse imkânsızdır.
Eleştirel sosyolojiye göre ise sosyal dünya, insanların yapıp ettikleri ile süreklilik ve
anlam kazanan bir alandır. İnsanlar eylemde bulunmaktan vazgeçtiklerinde ya da örneğin herkes
öldüğünde, dünyanın sosyalliğinden bahsetmek imkânsız hale gelecektir. Sosyal dünya, birlikte
ve bir arada hareket eden insanlar tarafından sürekli tekrar tekrar oluşturulan bir şeydir.
Dolayısıyla sosyal dünya, insanın dışında, insandan ayrı bir yapı değildir.

1.2. Ana Akım Sosyolojinin Toplum Anlayışı
Toplumlar için mutlak durağanlık da mutlak değişme de yoktur ve bunlar tek başlarına
alınamazlar. Toplumun istikrar halini, maddi olarak coğrafya, manevi olarak da gelenekleri
oluşturur. Elbette bunlar da mutlak değişmez değildir. Bir toplum, yerini değiştirdiği gibi,
geleneklerini de değiştirebilir. Ancak her değişiklik gelenekleşmek zorundadır. Aksi halde
toplumun istikrarı sağlanamaz. Bütün sosyal sistemler değişen ve değişmeyen uyumu kendi
içinde bulundurur ve böylece varlıklarını korur.
Toplum yapısını, nüfus yapısı, coğrafya, ekonomi, inanç ve kültür gibi onlarca etkenle
izah etmeye çalışan çok sayıda ana akım sosyoloji teorisi bulunmaktadır. Ayrıca toplumsal
değişimi farklı şekillerde açıklamaya çalışan çeşitli değişim teorileri vardır. Farklı toplumsal
değişim modellerinin ortaya çıkmasının nedeni, sosyolojinin inceleme konusu olan toplumun
öznel ve karmaşık bir yapıya sahip olması ve sosyologların topluma bakış açılarındaki
farklılıklardır. Ana akım sosyolojide başlıca toplum ve toplumsal değişim yaklaşımlarını;
evrimsel yaklaşım, diyalektik yaklaşım, yapısal-işlevselci yaklaşım, çatışmacı yaklaşım,
yükseliş- çöküş yaklaşımı ve sosyal alışveriş yaklaşımı şeklinde saymak mümkündür.

1.2.1. Evrimci Teoriye Göre Toplum
Evrim teorisi, modern Batı medeniyetinin temelini oluşturur. Bu teoriye göre, tüm
canlılar, toplumlar ve kültürler “ilkelden gelişmişe”, “basitten karmaşığa” bir dönüşüm geçirip
evrilirler. Evrimci teori, insanlığın doğrusal çizgide geliştiği ve sürekli ilerlediği kabulünden
hareket eden bir yaklaşımdır. Seçilim, ilerleme, zorunluluk, süreklilik ve kesinlik, evrimci
teorinin temelini oluşturan en önemli konulardır. İleriye doğru doğrusal çizgide gelişen
insanlığın, bilimsel ve teknik gelişmelerin kaçınılmaz sonucu olarak, geçmişe göre daha ileri
bir konumda olacağını öngören evrimci teoriye göre, bugün dünden ileridir ve gelecek de bu
günden ileri olacaktır.
Genel olarak, Evrim teorisinin klasik ve modern olmak üzere iki tipinin olduğu kabul
edilir. Klasik evrim teorilerine, evrimin tek yönlü veya organizmacı tipleri denmektedir.
Evrimin modern tipine ise tek çizgili evrim teorileri adı verilmiştir. Evrimin tek yönlü teorileri,
genel olarak toplumların basit tiplerden ara tipler aracılığıyla daha gelişmiş toplumlara doğru
evirilip geliştiklerini öngörür. Örneğin, Auguste Comte’a göre; toplumlar, teolojik ve metafizik
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aşamadan geçerek pozitif aşamaya geçmektedir. Son durak, pozitivist toplumdur ve bundan
geriye dönüş olmayacaktır. Henry. S. Maine’ye göre; ilişki tipi ekseninde statüye dayalı
toplumlardan sözleşmeye dayalı toplumlara, Lewis H. Morgan’a göre; vahşilikten barbarlık
yoluyla uygarlığa; Ferdinand Tönnies’e göre ise cemaat tipi toplumdan cemiyet tipi topluma
doğru geçilmektedir.
Uzun zaman, tartışmasız bir paradigma olarak kabul edilen ilerleme, madde üzerinde
yoğunlaşır, toplumu bir madde olarak ele alırken, metafizik dünyayı dikkate almaz. Evrimci
teori, kendinin dayandığı bilim anlayışında olduğu gibi daha çok analitiktir. Evrimci teorilerin
ortak özelliği bütün toplumların aynı yönde ilerlediğini öne sürmeleridir. Ne var ki burada
toplumsal basamaklarda benzerlikler bulunsa bile, evrimin odağında bulunan temel ilke herkese
göre farklılık arz etmektedir. Bu yaklaşıma göre, tüm toplumlar, genel kategorilerden geçmek
zorundadır. Ancak bunun yanında kendine has özellikler taşıyabilirler. Yani varılacak yer
değişmemekte ancak nihai noktaya gidilen yolda ve zamanlamada farklılıkların olabileceği
öngörülmektedir.

1.2.2. Diyalektik Teoriye Göre Toplum
Diyalektik teorinin temsilcileri; Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Karl Marx’tır
Diyalektik yaklaşımı, iyi anlayabilmek için öncelikle, diyalektik kavramının iyi
anlaşılması gerekir. Diyalektik anlayış, iki zıt olgunun, fikrin ya da nesnenin çatışması
sonucunda ikisinden de farklı bir sonucun ortaya çıkacağını öngörür. Diyalektik anlayış,
Hegel’de mantıkla özdeştir. Mantıktaki çelişme ilkesi, Hegel’de değişime uğrar ve “zıtlıkların
bir arada bulunması gerekir” şeklini alır. İşte diyalektik yaklaşım, bu diyalektik hareketten
ortaya çıkmış bir yaklaşımdır ve bu nedenle diyalektik hareket yasalarını temel olarak
kullanmak zorundadır. Çünkü diyalektik hareketin yasaları her şeyin varlığının ve gelişmesinin
ilk ve temel nedenidir. Bu yüzden diyalektiğin yasaları genel yasalardır ve her şeyin bu yasalara
uyması gereklidir.
Diyalektik teoriye göre, bütün hareketler, çekme ve itmenin karşılıklı oyunundan oluşur.
Ancak hareket, yalnızca her tekil çekme başka bir yerde buna karşılık gelen bir itme ile telâfi
edildiğinde mümkündür. Aksi takdirde zaman içinde bir taraf diğerine baskın çıkar ve hareket
sonunda durur. Demek ki evrendeki tüm çekme ve itmeler karşılıklı olarak birbirlerini
dengelemek zorundadırlar. Tüm doğal süreçler, iki yanlıdır, onlar en azından iki işlek parçanın,
etki ve tepkinin ilişkisine dayanırlar. Ancak kuvvet kavramı, insan organizmasının dış dünya
üzerindeki eyleminden ve bunun ötesinde yer mekaniğinden kaynaklanan kökeni yüzünden,
sadece bir parçanın etkin, işlek olduğunu, diğer parçanın pasif olduğunu ima etmektedir
(Engels,1883: 95- 96).
Diyalektik modeli daha da geliştirip, güncelleştirerek toplumsal yapıya uyarlayan ise
Karl Marx’tır. Marx, Hegel’in aksine materyalist bir diyalektik anlayışı temsil eder. Marx’a
göre, her şeyin temelinde madde vardır ve toplum “temel/ alt yapı” ve “üst yapı”dan
oluşmaktadır. Alt yapıyı, ekonomik ilişkiler ve her türlü üretim faaliyetleri oluştur. Üst yapıyı
ise din, sanat, bilim, kültür ve ahlak kurumları oluşturmaktadır. Alt yapı ve üst yapı sürekli
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etkileşim içindedir. Ancak her zaman alt yapı üst yapıyı belirlemektedir. Hegel’de ise durum
bunun tam tersidir.

1.2.3. Yapısal Fonksiyonalist Teoriye Göre Toplum
Yapısal fonksiyonalist teoriye katkı yapanlar ve temsilcileri; Auguste Comte, Herbert
Spencer, Emile Durkheim, Talcott Parsons, A. Radcliffe- Brown, Bronislaw Malinowski ve
Robert Merton’dur.
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak görmekte ve bu
organizmayı oluşturan tüm parçaların onun hayatiyetine katkıda bulunan bir işlev üstlendiğini
ileri sürmektedir. Fonksiyonalist teoriye “yapı” kavramını ekleyen bu nedenle de yapısal
fonksiyonalist teorinin en önemli temsilcilerinden birisi kabul edilen T. Parsons’a göre toplum
bir sistemdir ve belli eylem bütünlüğü içinde işleyen alt sistemlerden oluşur. Bu alt sistemler;
organizmal alt sistem, kişilik alt sistemi, toplumsal alt sistem ve kültürel alt sistemlerdir. Yapısal
fonksiyonalist teoriye göre; “organizma” parçalardan oluşur ve bu parçalar bir “sistem”
oluştururlar. Yani aralarında anlamlı bir ilişkiler ağı vardır ve birinde olan değişiklik diğerlerini
etkiler. İşlevini yitiren toplumun düzenine ve hayatiyetine katkısı kalmayan parça, bir kuşaktan
diğerine geçemez (Schaeffer, 1986: 17).
Merton, yapısal fonksiyonalist teoriye katkıda bulunan sosyologlar arasında tartışmasız
en önemli isimdir. Merton’un katkısı “fonksiyon” kavramının analiziyle başlar. Ona göre, daima
“olumlu” bir anlam yüklenerek kullanılmış olan “fonksiyon” kavramı, toplumsal sistemi tümüyle
yansıtmamaktadır ve bu kavram birtakım belirsizlikleri bünyesinde barındırmaktadır. Sistemde
yeri olan bir unsur için “şu fonksiyonları üstlenmiştir” şeklindeki bir ifade ancak kaba bir
sosyolojiye yakışır. Çünkü fonksiyonel bir analiz yapıldığında kolayca görülmesi mümkün
olmayan işlevlerle de karşılaşmak mümkündür. Bu noktada Merton, “açık fonksiyon” ve “gizli
fonksiyon” ayrımını yapar. Ona göre, açık fonksiyon, bir yapının “istenilen” ve “kabul edilen”
işlevlerini belirtirken, gizli fonksiyon “istenilmeyen” ve “kabul edilmeyen” işlevlerini ifade eder
(Giddens, 2009: 23- 82).
Merton diğer taraftan, sistemde yer alan bir unsurun “olumlu” işlevlerinin yanı sıra
“olumsuz” işlevlerinin de olabileceğini ileri sürer. Yani sistemin ahenk ve bütünleşmesine katkıda
bulunan işlevler olduğu gibi bu ahenk ve bütünleşmeyi azaltan, hatta yok eden işlevler de olabilir.
Merton bu tür işlevler için “disfonksiyon” kavramını kullanır. Örneğin din kurumu, topluma
bütünleşme yönünde katkıda bulunurken, çatışmalara da sebep olabilmektedir. Merton, ayrıca,
bir sistemde olumlu ya da olumsuz bir işlevi olmayan unsurların da bulunabileceğini ileri sürmüş,
bu unsurları “fonksiyonel olmayan” (non fonctionnel) terimiyle ifade etmiştir. Anlaşılacağı üzere
Merton’un bu katkısı, fonksiyonalist teorinin temel önermelerinden biri olan ‘işlevini kaybeden
parçanın varlığını sürdüremeyeceği’ görüşünü esnetmektedir (Giddens, 2009: 24).
“Anomi” Durkheim’ın, “bir toplumda ya da bir grupta meydana gelen göreli kuralsızlık”
halini ifade etmek üzere sosyolojiye kazandırmış olduğu bir kavramdır. Ancak Merton bu
kavramı geliştirmiştir. Toplum yapısını, “kültürel yapı” ve “sosyal yapı” olarak ikiye ayıran
Merton, bu iki yapı arasında uyumsuzluk olduğu zaman ortaya çıkan duruma “anomi” adını verir.
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Anomi kültürel yapının normlarının yıpranmış olma durumudur. Ona göre, anomi, “basit” ve
“şiddetli” olmak üzere ikiye ayrılır. Basit anomi, toplumdaki değer çatışmalarından doğan
huzursuzluk halini ifade ederken, şiddetli anomi çatışma ve huzursuzluğun had safhaya
gelmesini, sistemin çürümesini ve çözülmesini belirtir. Şayet sistemdeki unsurların “bilinen ve
arzu edilen” açık işlevlerinin yanı sıra “bilinmeyen ve arzu edilmeyen” gizli işlevleri de varsa,
bunun da ötesinde ahengi sağlayan “olumlu” işlevler ve ahengi bozan “olumsuz” işlevlerin varlığı
söz konusuysa bu işlevlerden birinin ya da diğerinin ön plana çıkması olumlu veya olumsuz
yönde sosyal değişmelere neden olacaktır (Arslantürk & Amman, 2001: 438).

1.2.4. Çatışma Teorisine Göre Toplum
Çatışma teorisinin temsilcileri; İbn-i Haldun, Karl Marx, Robert Ezra Park, Vilfredo
Pareto, William G. Summer, Ludwig Gumplowicz, Thorstein Veblen, Gustav Ratzenhofer,
Georg Simmel, Ralph Dahrendorf, Charles Wright Mills, Lewis A. Coser ve David
Reisman’dır.
Toplumsal düzen ve değişmenin temelini çatışmanın oluşturduğu fikri birçok farklı
sosyolojik yaklaşımın, özellikle de Marx ve Weber’in teorilerinin temelini oluşturur. Ralf
Dahrendorf ise çatışma teorisini daha da geliştirmiştir. O, Marx’tan farklı olarak analizini
üretim araçlarının mülkiyetine sahip olma veya olmama üzerine değil, güce hükmetme ve
otorite konumlarına katılma ile bu konumlardan dışlanma üzerine kurar.
Çatışmacı teori, Parsons’ın ve işlevselci sosyoloji okulunun uzlaşma teorilerine
doğrudan bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Yapısal işlevselciler, sosyolojik analizin
toplumsal dayanışma ve değer uzlaşmasına odaklanması gerektiğini öne sürerken, Dahrendorf,
sosyolojik analizin çatışmacı yaklaşımla açıklanabileceği üzerinde durur. Dahrendorf’un
çatışma teorisine göre; toplumda gücü elinde tutan, kararlar alan, ücret ve istihdamı belirleyen
ve kaynakların dağılımını yapan güçler vardır. Bu güç kişisel olmayıp onu elinde tutan kişinin
konumuna bağlıdır. Güç sahipleri, kendi konum, otorite ve kontrollerini sürdürme peşindeyken,
güç veya otoriteye sahip olmayanlar onu elde etmeye veya en azından güç kullanımına
katılmadıkları durumlarda direnç göstermeye çalışırlar. Bu yüzden, istikrar içindeki demokratik
toplumlarda bile sürekli bir güç mücadelesi vardır.
Dahrendorf’un çatışma teorisinde, çatışma, sürekli bir güç dengesi sayesinde,
statükonun temelini oluştururken aynı zamanda toplumsal değişme ve gelişme potansiyeline de
sahiptir. Çatışmanın yoğun olduğu yer ve zamanda değişim köklü olabilir, ancak çatışmaya
şiddet eşlik ettiği durumlarda değişimin ani olma ihtimali yüksektir. Güç sahipleriyle ondan
yoksun olanlar arasındaki bu sonu gelmeyen mücadele, sadece bireylerin kendi çıkarlarını
korumanın ve geliştirmenin tek yolunun kolektif eylem olduğunu gördüklerinde sınıf
çatışmasına yol açabilir. Bu sınıf çatışması farklı derecelerde yaşanabilir ve greve giden
sendikalardan gösteri yapan baskı gruplarına kadar farklı biçimler kazanabilir.
Ancak, Dahrendorf’a göre; bu tür bir sınıfsal dayanışma, örneğin, ekonomik refah
dönemlerinde bireysel ilerleme fırsatları doğduğunda bireyler arasındaki rekabet sonucunda
bozulabilir. Nitekim Marx, kapitalist toplumlarda sanayileşmenin artışıyla birlikte hem sınıf
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dayanışmasının hem de çatışmanın artacağını öngörürken Dahrendorf, gelişmenin aksi yönde
olacağını öne sürer. Dahrendorf’a göre, teknolojik gelişmeyle birlikte işçi sınıfı giderek
farklılaşacak ve bölünecek, “makineleşme daha kompleks hale geldikçe vasıflı tarımcılar,
inşaatçılar, bakım ve onarım elemanlarına ihtiyaç artacaktır.” Bu artan uzmanlaşmayla beraber
işçi sınıfı, ücret, statü ve becerilerdeki farklılaşmalar yüzünden, birleşmekten çok bölünmeye
uğrayacaktır. İşçi sınıfının farklı düzeyleri, vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsızlar arasındaki rekabet,
muhtemelen benzer şekilde aristokrasi ile işçi sınıfı arasındaki rekabetten bile yoğun hale
gelecektir. Hatta Dahrendorf iddiasını daha da ileri götürerek, “eskisi gibi işçi sınıfından söz
etmenin anlamlı olup olmayacağı bile kuşkulu hale gelecektir” der (Slattery, 2010: 184).
Dahrendorf’un ortaya koyduğu çatışmacı toplum modelinde, toplumu oluşturan kişi,
grup ve sınıf düzeyinde sonu gelmeyen bir çatışma yaşanmaktadır. Toplumda gücü elinde
bulunduranlarla, gücü elde etmeye çalışanlar arasında, sürekli ve görünüşte tesadüfî bir çatışma
vardır. Ancak bu çatışma amaçsız değildir. Çatışma nadiren bütün topluma yayılır, nadiren de
şiddetli bir devrimle sonuçlanır. Dahrendorf’a göre; toplumsal bütünleşmenin temelini, otorite
konumundakilerin kitlelere boyun eğdirme gücü oluşturur. Ona göre, toplumsal çatışma, bütün
toplumlarda her zaman görülse bile tarihin büyük bir bölümünde, bu çatışma temel değerler ve
kurumlar üzerinde bir ölçüde fikir birliğiyle veya en azından çatışmaların varlığının kabulüyle
kalkmıştır (Slattery, 2010: 184). Bu yüzden Dahrendorf’un çatışma teorisi, üretim araçlarının
mülkiyetine sahip olup olmamayla ilgili çatışmalardan ziyade yurttaşlık hakları, çevre, iskân ve
refahla ilgili meselelere dayalı çatışmaları açıklama konusunda daha etkilidir denebilir.

1.2.5. Yükseliş ve Çöküş Teorisine Göre Toplum
Yükseliş ve çöküş teorisinin temsilcileri: İbn-i Haldun, Oswald Spengler, Vilfredo
Pareto, Pitirim A. Sorokin
Toplumsal değişmeyi doğrusal bir gelişme olarak gören yaklaşımlardan farklı olarak
değişimin bazen ilerleme, bütünleşme ve yükseliş şeklinde bazen de gerileme, çözülme ve
çökme biçiminde olabileceğini öne süren yaklaşımlara genel olarak yükseliş ve çöküş teorileri
denmektedir. İbn-i Haldun, Oswald Spengler, Max Weber, Pitirim A. Sorokin toplumsal
değişmeyi yükseliş ve çöküş yaklaşımına göre açıklayan en önemli teorisyenlerdir.
Yükseliş ve çöküş kuramlarının klasik tipteki temsilcisi İbn-i Haldun’dur. İbn-i
Haldun’a göre, sosyal değişim “bedevi” ve “hadari” toplumlar arasındaki gel- gitler, kuruluş ve
çöküşlerden ibarettir. İbn-i Haldun toplumsal değişmenin dinamiğini ise “asabiyet” kavramı ile
açıklamaktadır. İbn-i Haldun meşhur eseri Mukaddime’de “bedevi” ve “hadari” olmak üzere
iki toplum tipinden söz etmektedir. Ancak burada söz edilen “bedevi” toplum tarihin bir
döneminde yaşamış ve zaman içinde yerlerini “hadari” topluma bırakıp kendisi tarih
sahnesinden çekilmiş bir toplum tipi değildir. İbn-i Haldun’a göre, bedevilik, insanlığın,
günümüzde de devam edip giden döngüsel toplumsal değişimin bir basamağıdır (İbn-i Haldun,
2015a: 103- 104).
Arapçadan Türkçeye geçmiş bir kavram olan asabiyet, Türkçede genel olarak ırk, soy,
sop, etnisite anlamında kullanılmaktadır. Ancak İbn-i Haldun sosyolojik bir kavram olarak
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asabiyeti toplum hayatını mümkün kılan dayanışma ruhu olarak kullanmaktadır. Asabiyeti
nesep ve sebep asabiyeti olarak ikiye ayıran İbn-i Haldun, toplumların öncelikle nesep
asabiyetine (aile bağı) bağlı olarak gerçekleştiğini, ancak zamanla nesep asabiyetinin yerini
sebep asabiyetin aldığını belirtmektedir (İbn-i Haldun, 2015a: 94- 99).
Asabiyetin bedevilerde, hadarilere göre çok daha kuvvetli olduğunu belirten İbn-i
Haldun’a göre, bedeviler uzunca bir süre kırsalda dolaştıktan sonra yerleşik hayata geçerler.
Yerleşik hayata geçilen dönem hadari toplum dönemidir. Bedeviler çok nadir olarak daha önce
bir hadari toplumun bulunmadığı alanlara yerleşseler de çoğunlukla hadari toplumları
yerlerinden ederek onlarla yer değiştirirler. Bedeviler arasındaki asabiyeti çok güçlü olduğu
için asabiyet duygusu iyice zayıflamış olan hadarilerin yerini alırlar. Ancak daha sonra
hadarilerin yerini alan bedeviler, yerini aldıkları hadarilerin geçtikleri süreçlerden geçerek
kendi yerlerini başka bir hadari topluma bırakırlar (İbn-i Haldun, 2015a: 103- 104).
Yükseliş ve çöküş yaklaşımın diğer bir temsilcisi olan Oswald Spengler’e göre de her
kültürün çocukluk, gençlik, erginlik ve yaşlılık dönemleri vardır. Her kültür kendi
uygarlıklarını yaratır. Kültürel organizasyonun ilk aşamalarında kan bağlılığı ve cemaat havası
egemendir. Uygarlık, kültürel organizmaların son aşamada ortaya koydukları bir olgudur.
Uygarlık aşaması kozmopolitiklik, kentleşme, bilimsellik, halkın kitleleşmesi ile ortaya konur.
Uygarlıkların ölmeden önceki son aşamada ikinci bir dinsel aşama geçirdiklerini savunan
Spengler buna örnek olarak sekiz kültür sayar. Bunlar: Mısır, Babil, Hint, Çin, Klasik Roma,
Arap, Meksika ve Batı kültürü’dür (Kongar, 2014: 74).
Spengler, yüksek kültürlerin ortaya çıkış mekanizmasını varoluşun kendi ikileminde
görür. Ona göre dünya, “doğa olarak dünya” ve “tarih olarak dünya” şeklinde ikiye ayrılır.
Doğa olarak dünya; yüksek kültür insanının, içinde duygularının izlenimlerini yorumladığı
dünyadır. Tarih olarak dünya ise içgüdüsel, sezgisel ve akılcı bir şekilde onun kendi hayatı ile
ilgili kurduğu dünyadır. Doğa olarak elde edilmiş dünya elde edilmiş bir gerçektir. Daima kendi
kendisini tekrar eder. Zamanla bağımlı olmayan nedensellik ilişkileri çerçevesinde incelenir.
Tarih olarak dünya ise zaman süreci içerisinde tektir. Nedensellik yerine organik bir zorunluluk
olarak ortaya çıkar. Ortak bir hayat bu dünyanın niteliğidir (Spengler, 1978: 15- 40).
Vilfredo Pareto’nun ünlü “seçkinlerin dolaşımı” teorisini de yükseliş ve çöküş yaklaşımı
içinde değerlendirmek mümkündür. Bu yaklaşıma göre, sosyal düzeni yürütmek için, güçlü
seçkin zümrelerin yerini daha sonra başka bir seçkin zümreler almaktadır. Böylece, devri olarak
görülen değişme, sosyal düzenin işlemesini sağlamaktadır.
Pareto “azınlık” yönetiminin bütün toplumlar için kaçınılmaz olduğunu belirtir. O
toplumdaki bütün bireylerin ya bir ölçüde yönetici ya da yandaş olarak doğduğunu, ancak
devrimlerin bir seçkin grubun yerine bir başka grubu getirdiğini öne sürer. Ona göre, seçkinler
yönetiminin temelini “kitlelerin parçalanmışlığı, dağınıklığı ve duyarsızlığının aksine” yönetici
seçkinlerin kişisel nitelikleri oluşturur (Slattery, 2010: 88- 89).
Pareto’ya göre; toplum, daima hareket halinde bulunan bir denge durumuna sahiptir.
Toplumsal yapı zamanla bu özelliğini kaybetme eğilimi gösterir. Ancak sosyal kuvvetler bu
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dengeyi tekrar kurmak için çalışır. Pareto’ya göre; seçkinler grubu bir azınlık aristokrasisidir.
Her seçkin grup, kısa veya uzun bir süre sonra tarih sahnesinden çekilecektir. Bunun sebebi,
seçkin gurubunun yükselmesini sağlayan nitelikleri zamanla kaybetmeleridir (Slattery, 2010:
89).
Paretonun seçkinler teorisi, esas olarak, farklı yönetici gruplar arasında yapılan
psikolojik bir ayrıma, yani onların dolaşım biçimleri ve kitleleri yönetme biçimlerine dayanır.
Pareto, “arslanlar” ve “tilkiler” olmak üzere iki tip seçkin olduğunu belirtir. Arslanlar güç
kullanarak yönetirler. Bunlar açık sözlü, kararlı ve acımasızlardır. Tilkiler gizlice yönetirler.
Bunlar da kurnaz, yönlendirici ve diplomatiklerdir. Bu seçkinler özellikle farklı kişisel nitelikler
ve farklı liderlik biçimleri sergilerler. Paretoya göre toplumdaki temel değişimler, bir seçkinler
dolaşımıyla, arslanların yerini tilkilerin ya da tersine tilkilerin yerini arslanların almasıyla,
geçekleşir. Nihayetinde, bütün seçkinler zamanla çöker, geriler ve yıpranırlar. Seçkinler bir
kısım iktidarı çocuklarına aktarırken, diğer kısmı alt kademelerden taze kan bulmaya çalışırlar.
Yükseliş ve çöküş teorisyenlerinden bir diğeri de Pitirim Aleksandrovich Sorokin’dir.
Sorokin toplumsal yapı ve değişimi kültür ve medeniyet boyutunda tartışmıştır. Ona göre,
toplumsal değişme, içkin nedenler ve sınırlar çerçevesinde anlaşılmalıdır. Değişimin içkin
nedenleri, sistemin doğasında yer alanlardır. Sistem ister bilimsel veya dinsel olsun ister estetik
veya felsefi olsun isterse de bir aile, bir ticaret ortaklığı, bir devlet veya meslek birliği tarafından
temsil ediliyor olsun, sürekli değişim tohumlarını bünyesinde taşırlar. Genelde diyalektik bir
yaklaşım izleyen Sorokin’e göre toplumsal farklılaşma, kendi iç dinamikleriyle sonunda
kendini engelleyici süreçler üretir. Sosyal yapı bu durumda bir süreliğine duraksama yaşar. Bir
süre sonra toplum, harekete geçirici süreçleri tekrar üretmeye başlar. Eğer toplum bu harekete
geçirici süreçleri tekrar oluşturup bir denge sağlayamazsa çözülme sürecine girer ve dağılır
(Appelbaum, 1987: 79- 80).

1.2.6. Sosyal Alışveriş Teorisine Göre Toplum
Sosyal alışveriş teorisin temsilcileri; Peter Blau ve George C. Homans’tır.
Sosyal alışveriş teorisinin temelini rasyonel tercih teorisi oluşturur. Bu nedenle sosyal
alışveriş teorisinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle rasyonel tercih teorisinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Rasyonel tercih teorisin hareket noktası aktörlerdir ve aktörlerin eylemleri
amaçlı olarak gerçekleşir. Eylemler, eylemlerin yöneldiği sonuçları veya amaçları içinde
barındırır ve aynı zamanda eylemler tercihlere sahip olarak da görülür. Rasyonel tercih teorisi
bu tercihlerin veya onların kaynaklarının neler olduklarıyla ilgilenmez. Onun için eylemin,
amaçları elde etmek için gerçekleştirilmesinin, eylemlerin tercih hiyerarşisi ile uyumlu olup
olmaması önemlidir (Ritzer, 2014: 407).
Rasyonel tercih teorisine göre, eylemlerin amaçları veya niyetleri ile bağdaştığı
durumda, eylem üzerinde en az iki temel kısıtlamayı hesaba katmak gerekir. Bunların birincisi,
kaynakların azlığı, ikincisi ise rasyonel tercih yaparken enformasyonun önemidir. En genel
anlamda, rasyonel tercih teorisi, insanların belirli bir davranışta bulunabilecekleri üç farklı

14

durumu dikkate alır. Bu durumlar: Riskli olmayan tercih durumu, riskli tercih durumu ve
belirsiz durumda yapılan tercih durumudur (Ritzer, 2014: 409- 410).
Alışveriş teorisinin ilk biçimlerine işlevselci antropologların ve sosyologların
yazılarında rastlanmakla birlikte sosyolojik alışveriş teorisinin tam olarak gelişmesi, daha sonra
yaptığı katkılarla Peter Blau ve George C. Homans tarafından başarılmıştır. Homans, işlevselci
teorinin toplum içinde bireyi incelemeyi ihmal ettiğini söylemiş ve bu konudaki eksikliği
gidermeye çalışmıştır (Poloma, 2012: 72- 73). Homans’a göre, sosyolojinin özü, bireysel
etkileşim ve bireysel davranış incelemeleridir. Bu yüzden Homans, toplumsal yaşamdaki
ilişkileri mikro düzeyden hareketle açıklamaya çalışır (Kızılçelik, 1996b: 212).
İnsanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için birbirlerine muhtaç oldukları ve
ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı alışverişte bulundukları öteden beri bilinen bir gerçektir.
Bu alışverişin ekonomik ve sosyal olmak üzere iki boyutu vardır. Sosyal alışverişlerde uyulması
zorunlu olan kurallar genellikle önceden belirlenmez. Ancak, ekonomik alışverişlerde uyulması
zorunlu olan kurallar önceden belirlenir. Sosyal alışveriş teorisinin temelini rasyonel tercih
teorileri ve ekonomi bilimi oluşturur. Bu çerçevede, rasyonel tercih teorisyenleri, insanların
kendilerini kaynakların kıt olduğu bir dünyada “rasyonel karar verici” olarak görmeleri
nedeniyle birbirlerine nasıl davranmalarını kavramalarının yollarını gösterirler (Kızılçelik,
1996b: 162- 165).
Sosyal Alışveriş Teorilerine göre; “toplumsal düzen”, toplumun üyeleri arasındaki
alışverişlerin planlanmamış sonucudur. Sosyal alışveriş teorisinin orijini ekonomi, davranış
psikolojisi ve antropolojik çalışmalara dayanır. Sosyal alışveriş teorisi, genel olarak ekonomi
çevresinde sıkça dile getirilen “her şeyin bir fiyatı vardır ve her şey kendi fiyatına sahiptir”
yaklaşımı ile açıklanabilir. İnsanlar mal ve hizmet sağlarlar ve bunun karşılığı olarak da istedikleri
mal ve hizmetleri elde etmek isterler. Alışveriş teorisyenleri başlangıç noktası olarak toplumsal
etkileşimin ekonomik alışverişe benzerliği basit ön kabulünden hareket ederler. Ancak onlar
toplumsal alışverişin ekonomide olduğu gibi her zaman parayla ölçülemeyeceğini, toplumsal
alışverişin hem maddi hem de maddi olmayan şeylerin değiştirildiğini ifade ederler (Poloma,
2012: 72).
Alışveriş teorisinin önemli isimlerinden olan Homans, bu toplumsal alışveriş sürecinin
Skinner’den ödünç aldığı bazı önerme cümlesi ile açıklanabileceğini düşünmüştür. Bu önermeler:
1) Başarı Önermesi: Kişilerin gerçekleştirdikleri tüm eylemler açısından bir kişinin belirli bir
eylemi ne kadar sık ödüllendirilirse kişinin o eylemi yerine getirmekten hoşlanma derecesi artar.
2)Uyaran önermesi: Eğer geçmişte belli bir uyaranlar dizisi bir bireyin eyleminin
ödüllendirilmesinde ortaya çıkmış ise şimdiki uyarıcılar geçmişteki uyarıcılara daha fazla
benzedikçe kişinin o eylemi veya benzeri eylemleri gerçekleştirme ihtimali o kadar artar. 3) Değer
önermesi: Bir kişinin eyleminin sonucu kendisi için ne kadar değerli ise kişinin o eylemi
gerçekleştirme eğilimi o kadar fazla olacaktır. 4) Yoksunluk- doyumluluk önermesi: Yakın
geçmişte bir kişi belirli bir ödülü ne kadar sıklıkla elde ederse o kişi için bu ödülün tekrar elde
edilmesi o kadar az değerli olacaktır. 5) Saldırganlık- onaylama önermesi: Bir kişinin, eylemi,
beklediği ödülle karşılanmadığında veya beklemediği ceza ile karşılandığında o kişinin saldırgan
davranış gösterme ihtimali artar ve bu tür davranışların sonuçları o kişi için daha değerli bir hal
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alır. 6) Rasyonellik önermesi: Bir kişi, alternatif eylemler arasında seçim yaparken, kendi
algıladığı kadarıyla, sonucu elde etme olasılığının sonuç değeri ile çarpılmasıyla ortaya çıkandan
daha büyük bir değeri seçer (Ritzer, 2014: 442- 445).
George Homans’ın insanların davranışlarının gerisindeki temel psikoloji yasalarına olan
ilgisinde, genellikle ekonomide geçerli sayılan kavramlara karşı duyarlılığında ve tümden-gelimli
kuramlar geliştirme isteğinde Vilfredo Pareto’nun etkisi belirgindir. Ancak bunun yanında o,
antropoloji ve İngiliz tarihinden de esinlenmiştir. Toplumsal alışveriş teorisiyle ilgili en önemli
eseri “Toplumsal Davranış: İlk Şekilleri”dir. Homans “ilk toplumsal davranış”tan, insanlar bunu
planlamış olsalar da olmasalar da tekrar tekrar ortaya çıkan davranışı anlamaktadır. Homans, ilk
toplumsal davranışın, bireysel psikoloji ve güdüler ile ilgili önermelerle açıklanabileceğini ve
toplumsal olayların nihai olarak psikolojik açıklamalarla anlaşılması gerektiğini ısrarla
savunmuştur (Wallace& Wolf, 2012: 418).
Homans’a göre, tüm toplumlar, toplumsal sistemlerin en küçüğü olan, gruba dayanan
sistemler içinde örgütlenmiştir. Homans, küçük grupların incelenmesinin, daha büyük grup ve
uygarlıkların anlaşılmasını sağlayacağını iddia etmektedir. Homans’a göre, uygarlıkların
gelişmesi, yapılarının ve işleyişlerinin yasaları daha küçük toplumsal gruplar içinde işleyen
yasaların aynısıdır. Küçük grupların incelenmesinin avantajı bu grupların geniş hallerinin veya
büyük uygarlıkların araştırılmasından çok daha kolay oluşudur (Poloma, 2012: 75- 76).
Ayrıca, sosyal aşıverişlerde insanların kendilerini başkalarına nasıl gösterdiklerinin
önemini vurgulayan Peter Blau, sosyal alışverişin, ekonomik alışverişten farklı olarak, insanlar
arasında güven meydana getirip insanları toplumsal gruplarla bütünleştirdiğini söyler. İnsanların
neyi alıp- verdiğini doğru olarak ölçmek ve değerlendirmek çok zor olduğundan alışverişler
ufaktan başlayıp yavaş yavaş gelişir. Ona göre, bu eğilim sosyal alışverişte mecburiyet baştan
belirlenmeyip, şart koşulamaması ve bedavacılara karşı resmi çare bulunamaması nedeniyle daha
da kuvvetlenir. Karşılıklılık ve alışverişin büyümesi, “karşılıklı güvenin de paralel olarak
büyümesi ile bir aradadır. Blau, sosyal alışverişin toplumsal bütünleşmede çok önemli olduğuna
inanır. Ayrıca sosyal alışverişin genel işlevlerinden birisi arkadaşlık bağları meydana getirmek
diğer işlevi ise itaati kabul ettirmektir. Blau, sosyal alışverişin insanlarda karşılıklı güven
yaratarak, farklılaşmayı teşvik ederek, insanları topluluk normlarına uymaya zorlayarak ve
insanlar arasındaki ortak değerleri değiştirerek toplumsal bütünleşmeyi artırdığını savunmaktadır
(Wallace& Wolf, 2012: 449- 451).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gündelik hayatın sosyolojisi, ana akım sosyolojiye karşı bir eleştiri olarak ortaya çıkmış
birçok eleştirel sosyoloji teorisiyle ortak paydaya sahip eleştirerek bir sosyoloji alt disiplinidir.
Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyoloji arasındaki temel farklılık, modernist bilgi ile
postmodernist bilgi anlayışlarından kaynaklanır.
Evrim teorisi, modern Batı medeniyetinin temelini oluşturur. Bu teoriye göre, tüm
canlılar, toplumlar ve kültürler “ilkelden gelişmişe”, “basitten karmaşığa” bir dönüşüm geçirip
evrilirler. Evrimci teori, insanlığın doğrusal çizgide geliştiği ve sürekli ilerlediği kabulünden
hareket eden bir yaklaşımdır.
Diyalektik modeli daha da geliştirip, güncelleştirerek toplumsal yapıya uyarlayan ise
Karl Marx’tır. Marx, Hegel’in aksine materyalist bir diyalektik anlayışı temsil eder. Marx’a
göre, her şeyin temelinde madde vardır ve toplum “temel/ alt yapı” ve “üst yapı”dan
oluşmaktadır.
Fonksiyonalist teori temelde, toplumu yaşayan bir organizma olarak görmekte ve bu
organizmayı oluşturan tüm parçaların onun hayatiyetine katkıda bulunan bir işlev üstlendiğini
ileri sürmektedir.
Çatışmacı teori, Parsons’ın ve işlevselci sosyoloji okulunun uzlaşma teorilerine
doğrudan bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Yapısal işlevselciler, sosyolojik analizin
toplumsal dayanışma ve değer uzlaşmasına odaklanması gerektiğini öne sürerken, Dahrendorf,
sosyolojik analizin çatışmacı yaklaşımla açıklanabileceği üzerinde durur
Toplumsal değişmeyi doğrusal bir gelişme olarak gören yaklaşımlardan farklı olarak
değişimin bazen ilerleme, bütünleşme ve yükseliş şeklinde bazen de gerileme, çözülme ve
çökme biçiminde olabileceğini öne süren yaklaşımlara genel olarak yükseliş ve çöküş teorileri
denmektedir. İbn-i Haldun, Oswald Spengler, Max Weber, Pitirim A. Sorokin toplumsal
değişmeyi yükseliş ve çöküş yaklaşımına göre açıklayan en önemli teorisyenlerdir.
Rasyonel tercih teorisin hareket noktası aktörlerdir ve aktörlerin eylemleri amaçlı olarak
gerçekleşir. Eylemler, eylemlerin yöneldiği sonuçları veya amaçları içinde barındırır ve aynı
zamanda eylemler tercihlere sahip olarak da görülür. Rasyonel tercih teorisi bu tercihlerin veya
onların kaynaklarının neler olduklarıyla ilgilenmez. Onun için eylemin, amaçları elde etmek
için gerçekleştirilmesinin, eylemlerin tercih hiyerarşisi ile uyumlu olup olmaması önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) “Altyapı(alt sistem)”nın
aşağıdakilerden hangisidir?

“üstyapıyı”

şekillendirdiğini

savunan

düşünür

a) Karl Marx
b) Max Weber
c) Friedrich Hegel
d) William Gamson
e) Walter Buckley
2) Emile Durkheim’ın, “bir toplumda ya da bir grupta meydana gelen göreli
kuralsızlık” halini ifade etmek üzere sosyolojiye kazandırmış olduğu kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kaos
b) Artıklar
c) Disfonksiyon
d) Anomi
e) Kargaşa
3) Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatın sosyolojisin alt alanlarından biri değildir?
a) Etiketleme Teorisi
b) Yapısal işlevselcilik
c) Sembolik etkileşimcilik
d) Etnometodoloji
e) Fenomenoloji
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4) Toplumsal değişimin, teolojik, metafizik aşamalardan geçerek pozitif aşamaya
ulaştığını ve bu pozitivist toplumdan geriye dönüş olmayacağını savunan sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim
b) George A. Homans
c) Auguste Comte
d) Peter Singlemann
e) Robert K. Merton
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ana akım sosyolojiye göre doğrudur?
a) Toplum son derece akıcı değişken bir yapıdır.
b) Birey sosyal dünya içinde aktördür.
c) Toplum yerine birlikte eylem demek gerekir.
d) Sosyal bilimlerde asla nesnel olamayız.
e) Sosyal dünya ile insanların birbirlerinden ayrıdır.

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) c, 5) e
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2. ELEŞTİREL TEORİ (FRANKFURT OKULU)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Frankfurt Okulu’nun Önde Gelen İsmleri
2.1.1. Herbert Marcuse (1898- 1979)
2.1.2. Theodor W. Adorno (1903- 1969)
2.1.3. Max Horkheimer (1895- 1971)
2.1.4. Jürgen Habermas (1929-)
2.2. Frakfurt Okulu ( Eleştirel Teori)
2.3. Frankfurt Okulu’nun Temel Çalışma Konuları
2.3.1.Marksist Teorinin Eleştirisi
2.3.2. Pozitivizm Eleştirisi
2.3.3.Modern Toplumun Eleştirisi
2.3.4. Kültür Endüstrisi ve Kitle Kültürü Eleştirisi
2.4. Yabancılaşma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eleştirel teori nedir?
2) Eleştirel teorinin Marksizme bakışı nasıldır?
3) Kültür endüstrisi kavramının Gündelik Hayatın Sosyolojisi açısından önemi nedir?
4) Marx’ın sosyolojiye kazandırdığı yabancılaşma kavramıyla gündelik dilde
kullanılan yabancı kelimesi arasında nasıl bir ilişki olabilir?
5) Yabancılaşmanın sonuçları neler olabilir?
6) Bir fabrikatör olsaydınız, işçilerinizin yabancılaşmasını önlemeye çalışır mıydınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Eleştirel teori (Frankfurt
Okulu)

Frankfur Okulu’nun
okullaşma sürecini
öğrenmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak

Eleştirel teori (Frankfurt
Okulu)

Eleştirel Teorinin Gündelik
Hayatın Sosyolojisi
açısından önemini
kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak

Eleştirel teori (Frankfurt
Okulu)

Eleştirel Teorinin üzerinden
durduğu ana konuları
öğrenmek. Kültür endüstrisi
kavramını anlamak

Ders materyallerinden
faydalanmak. Eleştirel gözlem
yapmak

Yabancılaşma

Yabancılaşma kavramının
analizi yapabilmek

Ders materyallerinden
faydalanmak
Film önerisi: (Charlie Chaplin)
Modern Zamanlar
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Anahtar Kavramlar
•

Eleştrel/ Kritik teori

•

Sanayileşme

•

Modernite

•

Yabancılaşma

•

Pozitivizm

•

Kültür endüstrisi/ Kitle kültürü
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Giriş
Eleştirel Teori, 3 Şubat 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü bünyesinde zengin bir iş adamı olan Felix Weil’in sağladığı finansmanla çalışmaya
başlayan bir grup Neo Marksist sosyal bilimcinin oluşturduğu bir düşünce akımıdır. Aynı
zamanda “Frankfurt Okulu” adıyla da tanınan bu düşünce okulu temelde, sosyal kontrol
mekanizmalarını, hükmedilenleri baskılama aygıtları olarak görmüş; hükmedilen sınıfın,
toplumun büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen nasıl tahakküm altında tutulabildiğini
çözümlemeye çalışmıştır.
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2.1. Frankfurt Okulunun Önde Gelen İsimleri
Frankfurt Okulu’nun temsilcileri; Herbert Marcuse, Thedor W. Adorno, Max
Horkheimer, Ralf Dahrendorf, Karl Mannheim, Carl Grünberg Friedrich Pollock, Leo
Lowenthal, Franz Neumann, Paul Tillich, Hugo Sinzheimer, Felix Weil, Erich Fromm,
Benjamin Walter, Jürgen Habermas’tır.
Ancak Frankfurt Okulu denildiğinde ilk akla gelenler; Marcuse, Adorno,
Horkheimer ve Habermas’tır.

2.1.1. Herbert Marcuse (1898- 1979)
HerbertMarcuse1898’de varlıklı bir Yahudi tekstil fabrikatörünün oğlu olarak Berlin’de
doğmuştur. Berlin ve Freiburg Üniversitesi’nde edebiyat bilimi ve felsefe öğrenimi görmüştür.
Freiburg’da Der Deutsche Künstlerroman (Alman sanatçı-romanı) teziyle doktor oldu.1923-29
arasında Berlin’de yayımcılık sektöründe çalışmıştır. Berlin ve Freiburg Üniversitelerine
Edmund Husserl ve Martin Heidegger’in yanında felsefe çalışmıştır. 1932’de, Heidegger’in
yanında çalıştığı sırada doçentlik denemesi başarısız olunca, Husserl’in aracılığıyla Sosyal
Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olmuştur. 1933 yılında diğer üyelerle birlikte Cenevre’ye
ardından da New York’a taşınmıştır. Burada 1934- 1940 yılları arasında Horkheimer’la birlikte
çok sayıda çalışma yapmışlardır. 1942-50 arasında Washington’da, Amerikan savunma
istihbarat kurumu Stratejik Hizmetler Bürosu’nda bölüm müdürü olarak çalışmıştır. 1950-52
arasında New York’ta Columbia Üniversitesi’nin Rusya Enstitüsü’nde sosyoloji okutmanı
olarak çalışmıştır. 1954’de Waltham’da Brandeis Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü
olmuştur (Bottomor,2016:115).
Herbert Marcuse’un Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Mantık ve
İhtilal”; “Karşıdevrim ve İsyan”; “Tek Boyutlu İnsan/ İleri İşleyim Toplumunun İdeolojisi
Üzerine İncelemeler”; “Eros Ve Uygarlık/ Freud Üzerine Felsefi Bir İnceleme”; “Estetik Boyut;
Us ve Devrim Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu”; “Sovyet Marksizmi”.

2.1.2. Theodor W. Adorno (1903- 1969)
Alman düşünür, sosyolog, müzikbilimci ve besteci Adorno, gerçek adıyla Theodor
Ludwig Wiesengrund 11 Eylül 1903’te Frankfurt’ta doğmuştur. Yahudi bir şarap tüccarı olan
Oscar Wiesengrund ile Cenovalı bir aileden gelen ses sanatçısı Maris CalvelliAdorno’nun tek
çocuğuydu. Theodor Ludwig Wiesengrund, annesinin kızlık soyadı olan Adorno’yu kullanmayı
tercih etmiştir. 17 yaşında müzik eleştirileri yazmaya ve kendi bestelerini yapmaya başlayan
Adorno Frankfurt Üniversitesi’nde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve müzikbilimi öğrenimi
görmüştür. Öğrencilik yıllarında MaxHorkheimer ve Walter Benjamin ile dostluk kurmuştur.
1924’te felsefe doktoru unvanını almıştır. 1930’dan itibaren Frankfurt Toplumsal Araştırmalar
Enstitüsü için çalışmaya başlamıştır. 1931 yılında profesör olmuştur ancak 1933’te Yahudi
öğretim üyelerinin çalışma izinleri iptal edildiğinde Adorno’nun çalışma izni de elinden
alınmıştır. Adorno bunun üzerine 1934’te Hitler Almanya’sını terk ederek İngiltere’ye göç
etmiştir. 1938’de ise Max Horkheimer’in daveti üzerine ABD’ye göç etmiştir. Adorno, bu
26

sırada, Frankfurt’tan New York’a taşınan Sosyal Araştırmalar Enstitüsü için çalışmıştır. 1947
yılında Horkheimer ile birlikte yazdığı Dialektik der Auflarung (Aydınlanmanın Diyalektiği)
adlı kitabı yayımlanmıştır. Savaş sonrası tekrar Almanya’ya dönen Adorno1950’den itibaren
Frankfurt Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmıştır. Adorno1950 yılında Frankfurt’a
döndüğünde önce Enstitü’ye müdür- yardımcısı, ardından eş- müdür ve daha sonra 1959 müdür
olmuştur. Frankfurt Okulu’nun felsefi mimarlarından olan Adorno, yaşadığı yüzyıla, özellikle
de savaş sonrası Almanya’ya damgasını vurmuş bir sosyologtur (Bottomor, 2016: 113).
Theodor W. Adorno’nun Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Teori ve
Pratik Üzerine Bir Tartışma”(Max Horkheimer ile birlikte); “Edebiyat Yazıları”; “Rüya
Kayıtları”; “Metafizik Kavram ve Sorunlar”; “Sahicilik Jargonu Alman İdeolojisi Üzerine
1962-1964”; “Sosyolojik Açılımlar”(Max Horkheimer ile birlikte); “Ahlak Felsefesinin
Sorunları”; “Walter Benjamin Üzerine”; “Otoritaryen Kişilik Üzerine Niteliksel İdeoloji
İncelemeleri”; “Negatif Diyalektik”; “Eleştiri / Toplum Üzerine Yazılar”; “Minima Moralia”;
“Aydınlanmanın Diyalektiği” (Max Horkheimer ile birlikte); “Kültür Endüstrisi Kültür
Yönetimi”.

2.1.3. MaxHorkheimer(1895- 1971)
Max Horkheimer Yahudi fabrikatör Moses Horkheimer’nin oğludur. Babasının
teşvikiyle ticaret üzerine eğitim gördükten sonra psikoloji ve felsefe başta olmak üzere
akademik çalışmalara yönelmiştir. 1925 yılında Frankfurt Üniversitesi’nde Privatdozent
olmuştur. 1929 yılında Üniversite’de yeni kurulan Toplum Felsefesi Kürsüsü’ne atanmış aynı
yıl Enstitü’nün ilk üyelerinden biri olmuş, 1931 yılında ise ikinci müdür olmuştur. Bundan kısa
zaman sonra Enstitü Naziler tarafından kapatılmıştır. Horkheimer Cenevre ve Paris üzerinden
New York’a kaçıp Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiştir. 1950 yılında
Enstitü’yle birlikte Frankfurt’a dönmüş ve 1959 yılında emekli olana kadar Enstitü’nün
müdürlük görevini sürdürmüştür. Horkheimer'in başkanlığa gelmesi Frankurt Okulu için büyük
atılımdır. Horkheimer "Toplum Teorisi" ismiyle adlandırılan teoriyi kendi değiştirip "Toplum
Felsefesi" olarak kullanmıştır. Horkheimer bir Marksisttir. Onun felsefesi toplumun ve popüler
kültürün Marksist eleştirisidir. Ancak genel olarak bakıldığında Enstitü’nün çalışmaları daha
çok kapitalist meta üretiminin kültürü ve insanı nasıl aşındırdığı (yabancılaşma) ve insan
psikolojisini nasıl etkilediği yönündedir (Bottomor,2016:114).
Max Horkheimer’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Teori ve Pratik
Üzerine Bir Tartışma (1956)” ( Theodor W. Adorno ile birlikte);“Akıl Tutulması”; “Sosyolojik
Açılımlar”(Adorno ile birlikte); “Aydınlanmanın Diyalektiği” (Adorno ile birlikte);
“Geleneksel ve Eleştirel Kuram”; “Alacakaranlık”.

2.1.4. Jürgen Habermas (1929-)
Haziran 1929’da Düsseldorf, Almanya’da dünyaya gelen Jürgen Habermas felsefeci,
sosyolog ve siyaset bilimcidir. Frankfurt Okulu geç döneminin büyük düşünürü Habermas,
Adorno’yla çalışıp onun asistanlığını yapmıştır. 1961 yılında Marburg'da doçent, 1964 yılında
Frankfurt Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji profesörü olmuştur. 1961-1964 yılları arasında
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Heidelberg'de felsefe dersleri vermiştir. 1971-1981 yıllarında Starnberg'deki, bilim-teknik
dünyasının yaşam koşullarını araştıran Max Planck Enstitüsü'nün müdürlüğünü yapmıştır.
1981'de Berkeley Üniversitesi'nde konuk profesör olarak bulunmuştur. 1982 yılında Frankfurt
Üniversitesi'ne profesör olarak geri dönmüş ve 1994 yılında buradan emekli olmuştur
(Bottomor, 2016:114).
Emekli olduktan sonra Northwestern Üniversitesi’nde konuk profesör olarak seminerler
vermiştir. Eleştirel kuram ve Amerikan pragmatizmi geleneğine mensuptur. Habermas,
çalışmalarında “sosyal kuramın temelleri ve epistomoloji”; “gelişmiş kapitalist endüstri
toplumu ve demokrasi analizi”; “eleştirel sosyal evrimci içerikte yasaların hükmü” ve “çağdaş
Alman siyaseti” üzerine odaklanmıştır. Ayrıca rasyonel(geç) kapitalizm ile ilgili de etkili bir
analiz de sunmuştur. Habermas’ın sosyoloji’ye en büyük katkısı toplumun evrimi ve
modernizasyonu hakkındaki kapsamlı kuramıdır. Modernite ve sivil toplumu savunusu pek çok
başkaları için bir esin kaynağı olmuştur. O bir yandan iletişimsel akılcılık ve rasyonalizasyon
arasındaki ayrıma ve diğer yandan stratejik/ araçsal akılcılığa ve rasyonalizme odaklanmıştır.
Ancak o daha çok “kamusal alan” kavramı ve “iletişimsel eylem teorisi” ile tanınmaktadır.
Habermas, akılcılığı kişilerarası dilbilimsel iletişim yapıları içine yerleştirmesiyle diğer
akılcılardan ayrılır. Bu sosyal kuram, kapsayıcı bir evrensel ahlaki çerçeve oluştururken, insan
özgürleşmesi amaçlar. Bu çerçeve evrensel pragmatiklik denilen karşılıklı anlayış hedefi ve
insanoğlu böyle bir anlayış getirebilecek iletişimsel yeterliliğe sahiptir tartışmasına yaslanır.
Habernas bu çerçeveyi, Ludwig Wittgenstein, J. L. Austin, ve John Searle’nin konuşma-eylemi
felsefesi, George Herbert Mead’in zihin ve kendi’nin interaktif oluşumu sosyolojik kuramı,
Jean Piaget ve Lawrence Kohlberg’in ahlaki gelişim ve Heidelberg’in çalışma arkadaşı KarlOtto Apel’ın ahlak tartımı kuramları üzerinden inşa etmiştir. Habermas’da toplumun
akılcılaşması, insanlaşması ve demokratikleşmesi görüşü, salt insan türüne özgü iletişimsel
yetkinliğinin doğasındaki akılcılık gizilgücünün kurumsallaştırılmasıdır. İletişimsel yetkinliğin
evrim sürecinde geliştiğini, ancak çağdaş toplumda çoğu zaman bastırılmış ya da zayıflatılmış
olduğunu savunan Habernas’a göre, pazar, devlet ve örgütler gibi sosyal yaşamın ana
alanlarında, stratejik(araçsal) akılsallık galebe çalacak ve böylece yaşam dünyası yerine sistem
mantığı geçirilecektir (Wallance & Wolf, 2015:1).
Yakın dönemde Frankfurt Okulunun en önemli temsilcisi kabul edilen ve Frankfurt
Okulu’nun Adorno, Horkheimer ve Marcuse gibi öncülerini takip eden ancak onların
görüşlerinden ayrı ve özgün bir teori geliştirerek sosyolojiye önemli katkılar yapmış olan
Jürgen Habermas’ın çalışmalarının ana temaları; 1- Hem pozitivizmin, hem de bilim ve
teknolojinin araçsal kullanımlarının eleştirisi, 2- Eleştirel teorinin yeniden inşası ve
güncelleştirilmesi, 3- Marksizm’in yeniden inşası, özellikle tarihsel materyalizmin, ekonominin
devlet tarafından kontrolü ve ideolojik gücün günümüzdeki önemi bağlamında, yeniden
değerlendirilmesi ve 4- Yeni bir bilgi ve iletişim teorisinin geliştirilmesi, şeklinde sıralamak
mümkündür (Slattery, 2010: 427).
Habermas, aklın, insan tarihindeki ilerleyişi, onun geçmişte hatalar, batıl inançlar,
mitolojiler, ve zulme karşı bir silah olarak kullanılışı, günümüzde gelişmiş kapitalizmin
ideolojik egemenliğine hizmet ederek yarattığı tahribatı, “geç kapitalizm”de bürokrasi, teknik
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rasyonalite ve biçimliliğin yaygınlaşmasıyla tüm eleştirileri boğan bir baskı aracına
dönüştüğünü ifade etmektedir. Ancak, Habermas, pozitivizmi ve araçsal akılcılığı zayıflatacak
ve insanlar arası iletişimi özgürleştirebilecek yeni bir bilgi teorisinin geliştirilmesiyle bir kez
daha rasyonel düşüncenin egemen olacağını ve böylece adil ve özgür bir toplumun ortaya
çıkacağını öngörmektedir (Slattery, 2010: 427).
JürgenHabermas’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır:
"İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim”;“"Öteki" Olmak, "Öteki"yle Yaşamak””;"Kamusal
Alanın Yapısal Dönüşümü"; “Bölünmüş Batı”; "Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine";
“Doğalcılık ve Din Arasında Felsefi Denemeler”; "İletişimsel Eylem Kuramı"; “İnsan
Doğasının Geleceği”; Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti”; “Bilgi ve İnsansal İlgiler”

2.2. Frankfurt Okulu( Eleştirel Teori)
Frankfurt Okulu 3 Şubat 1923 tarihinde Frankfurt Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü üzerinde yükselmiştir. Ancak Enstitü için, okul terimi,
Enstitü’nün Frankfurt’tan ayrılmaya zorlanması ve daha sonra 1950 yılında Almanya’ya
dönmesinden sonra kullanılmaya başlanmıştır.
Frankfurt Okulu’nun tarihi dört döneme ayrılarak incelenmektedir.
I. Dönem: Carl Grünberg’in başkanlık yaptığı Enstitü’nün yayımladığı dergide Georg
Lukacs ve Karl Korsch’un da makaleler yazdığı 1923- 1933 dönemidir. Bu dönemde birçok
konuda bir hayli değişik araştırmalar yürütülmüştür. Enstitü’nün ilk müdürü olan iktisat ve
toplum tarihçisi Carl Grünberg döneminde Enstitü çalışmalarının önemli bir kısmı güçlü bir
deneysel niteliğe sahiptir. Grünberg, Enstitü’nün açılış konuşmasında kendi Marksçılık
anlayışını bir toplum bilim olarak özetleyip “materyalist tarih anlayışı ne felsefi bir sistemdir
ne de felsefi bir sistem olmayı amaçlamaktadır. Onun konusu soyutlamalar değil, ama gelişim
ve değişim süreci içerisindeki verili somut bir dünyadır.” ifadesini kullanmıştır (Bottomore,
2016: 12- 13). Grünberg’in emekli olarak müdürlüğü bıraktığı 1929 yılına kadar Enstitü’nün
çalışmalarında onun etkisini açıkça görmek mümkündür.
II. Dönem: Max Horkheimer’in başkanlığında Erich Fromm, Herbert Marcuse ve
Theodore H. Adorno gibi önemli düşünürlerin çalışmalar yaptıkları 1933-1950 dönemidir. Bu
dönemde Amerika’ya göç etmek zorunda kalarak çalışmalarını orada sürdürmüşlerdir. Bu
dönem özgün Yeni- Hegelci eleştirel düşüncelerin, Enstitü’nün çalışmalarının rehber ilkesi
olarak yerleştiği dönemdir. Horkheimer Temmuz 1930’da Enstitü’ye müdür olmuştur. Bu
tarihten sonra Horkheimer’in düşünceleri Enstitü çalışmalarında etkili olmaya başlamıştır.
Horkheimer “Toplum Felsefesinin Bugünkü Durumu ve Bir Toplumsal Araştırma Enstitüsünün
Görevi” başlıklı açılış konuşmasında kendinden önceki dönemle farkını açıkça ortaya
koymuştur. Bundan sonra Enstitünün çalışmalarında öncelikli yeri, tarih veya iktisattan ziyade
felsefe almaya başlamıştır. 1932 yılında Marcuse’un 1938 yılında ise Adorno’nun Enstitü’ye
üye olmalarıyla bu anlayış daha da güçlenmiştir (Bottomore, 2016: 13).
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III. Dönem: Almanya’ya dönülerek çalışmaların devam ettirildiği 1950-70 dönemidir.
Enstitü 1950 yılında Frankfurt’a dönmeden önce çok sayıda eserde “Eleştirel kuram”ın ilkeleri
açıkça ortaya konmuştur. Bu dönemde “Frankfurt okulu” hem Alman toplum düşüncesini
önemli oranda etkilemeye başlamış hem de Avrupa’nın büyük bir kısmına ve Amerika Birleşik
Devletlerine yayılmıştır (Bottomore, 2016: 14).
Enstitü 1950 yılında Frankfurt’a döndükten sonra Horkheimer ve Adorno’nun
düşüncelerinin hâkimiyeti altına girmiştir. Enstitü bu dönemde sınırları iyi belirlenmiş bir
düşünce okulu, en üst düzeyde bir felsefe ve estetik kuramı okulu karakterine bürünmüştür.
Enstitü’nün bu yönelimi, onunla ilişki içindeki ikinci nesil düşünürlerin çalışmalarında da
kendini göstermiştir. Bu düşünürlerin önde gelenleri Jürgen Habermas, Alfred Schmidt ve
Albrecht Wellmer’dir (Bottomore, 2016: 33).
IV. Dönem: 1970’den günümüze kadar gelen dönemdir. 1970’lerin başında, Frankfurt
okulunun etkisi yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Adorno (1969) ve Horkheimer’ın (1973)
ölümleri ile ise Frankfurt okulu sona erme noktasına gelmiştir. Frankfurt Okulu son yıllarında
başlangıçta esin kaynağı olan Marksizm’den oldukça uzaklaşmıştır. (Bottomore, 2016: 15).
Ancak 1980’lerden itibaren Jürgen Habermas’ın çalışmaları eleştirel teorinin yeniden
canlanmasını sağlamıştır (Arslantürk & Amman, 2001: 447).

2.3. Frankfurt Okulu’nun Temel Çalışma Konuları
Eleştirel teorinin üzerinde durduğu temel konular; Marksist teorinin kritiği;
pozitivizmin kritiği; sosyolojinin kritiği; modern toplumun kritiği ve kültürün kritiğidir.

2.3.1.Marksist Teorinin Eleştirisi
Enstitü’nün kuruluşu Bolşeviklerin Rusya’da kazandıkları zaferin ve Orta Avrupa
devrimlerinin, özellikle Almanya’da uğradığı yenilginin oluşturduğu özel koşullarda
gerçekleşmiştir. Bu nedenle Enstitü, bu yeni koşullarda özellikle kuram ile pratik arasındaki
ilişki bağlamında Marksçı kuramın yeniden yorumlama ihtiyacından doğmuştur denebilir
(Bottomore, 2016: 11- 12). Bu dönemde Marksizm’i üretken bir biçimde geliştirmek için
gerçekleştirilen çok sayıdaki girişim arasında eleştirel teori önde gelen bir yer işgal etmiştir.
Eleştirel teoriyi benzerlerinden ayıran özellik, onun teorik ilkelerinden ziyade, öncelikle
metodolojik amaçlarıdır. Bu amaçların kaynağı ise uzman bilimlerin sonuçlarının koşulsuz ve
programlı kabulüdür. Bu çerçevede Eleştirel teorinin temel hedefi, bütün sosyal bilimsel
araştırma disiplinlerinden yararlanarak materyalist bir toplum teorisi geliştirmektir denebilir.
Bu metodolojik amaçla ilişkili anlayışın en iyi temsilcisi pozitivist Max Horkheimer’dır
(Honneth, 2013: 390- 391).
Frankfurt Okulu, Klasik Marksizm’e eleştirel bir şekilde farklı bir yorum getirmeye
çalışan akımlarından birisidir. Hem Klasik Marksizm’in yorumuna hem de Marksizmin içinde
doğup geliştiği modernizmle bağlantılarını sorgulamışlardır. Marksizme yönelttiği eleştiriler;
“çok determinist olması”, “iktisadi gücün tarihi gelişmedeki önemini abartması” ve “Stalin gibi
diktatörlerin kitleleri baskılamasına yol açacak ölçüde bireyi küçümsemesi” üzerinde
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odaklanmaktadır. Ama bütün bu eleştiriler, Marksizmin ölmesini değil, çağdaş gelişmeler
ışığında daha esnek, insani yönü daha güçlü bireyci sosyalist bir toplumun arzu edilmesini ve
Neo- Marksizm olarak isimlendirilen çeşitli Marksist düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Arslantürk & Amman, 2001: 447).
Horkheimer’a göre, ekonomi politiğin temel görevi kapitalizmin liberal evresinin
sonundan itibaren geçirdiği kapsamlı değişme sürecini araştırmaktır. Enstitü bu görevi iktisatçı
Friedrich Pollock’a emanet edilmiştir. 1930’larda ortaya çıkan planlı ekonomiyi inceleyen
Pollock’un bulguları Enstitü tarafından tamamen benimsenmiştir. Pollock’a göre Sovyet
Komünizmi kadar Nasyonal Sosyalizm de piyasayı yönlendirici bir mekanizmanın yerini
bürokratik planlayıcı otoritelerin aldığı planlı kapitalist bir ekonomidir. Kapitalist holdinglerin
hâkimiyeti, siyasal iktidar seçkinlerini merkezi bir idari tahakküm biçimi altında genel
toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak tarzda sıkıca bir araya getirmiştir (Honneth, 2013: 395396).

2.3.2. Pozitivizm Eleştirisi
Pozitivizmin epistemolojik ve metodolojik eleştirisi, teknolojik rasyonalite ve kültür
endüstrisi Frankfurt Okulu’nun temel ilgi alanlarından birini oluşturur. Farklı bir ifadeyle,
pozitivizm ile empirizm eleştirisi ve alternatif bir epistemoloji ve metodoloji geliştirme girişimi
Frankfurt Okulu’nun tarihsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir.
Horkheimer, pozitivizmin üç ana konuda eleştirisine girişir: 1) pozitivizm faal insanların
mekanik belirlenimciliğinin şemasındaki olgular ya da nesneler olarak düşünür; 2) dünyayı
yalnızca deneyimde verili olduğu biçimiyle doğrudan kavrar ve öz ile görünüş arasında ayrım
yapmaz; 3) bu olgu ve değer arasında mutlak bir ayrım teşkil eder ve dolayısıyla bilgiyi insanın
ilgilerinden ayırır. Horkheimer pozitivizmi, “tek tek olguların kesin bir bağlantı içinde ortaya
çıktıları” ve “gerçekliği bütünlüğü içinde yansıtmaya çalışan diyalektik kuram”la karşılaştırır
(Bottomore, 2016: 18).
Frankfurt Okulu’nun pozitivizm eleştirisi üç ayrı boyuta sahiptir. Bunlar;
Toplumsal dünyayı doğal dünyanın devamı niteliğinde gören pozitivizm, toplumsal
gerçekliği de “doğal” bir gerçeklik olarak görür. Bu nedenle de toplumsal gerçekliğin
oluşumunda aktörlerin görüşlerini göz ardı ederek onları “doğal güçler” tarafından belirlenen
kişilere indirger.
Pozitivizm gerçekliğin başka türlü olabileceği ihtimalini göz ardı ederek gerçekliği
görünenden ibaret olarak kabul eder. Dolayısıyla gerçekliğin yalnızca görünen yüzünü
mutlaklaştırarak onunla ilgilenir, görünmeyen yönünü ise yok sayar ve açığa çıkarmaya
çalışmaz. Bu bakımdan da gerçekliğin görünen yüzü olarak yalnızca mevcut olan ekonomik ve
siyasal düzene katılır ve onu mutlaklaştırır, mevcut durumu korur ve böylece yapısal değişimi
engeller.
Pozitivizm yeni bir egemenlik biçimini, yani “teknokratik egemenliği”
desteklemektedir (Bottomore, 2016: 34- 35). Daha açık bir ifadeyle, bütün bilim dallarında tek
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bir bilimsel yöntemin geçerli olduğunu savunarak “bilgi tekelciliği” yapan pozitivizm bu
bilimsel gücü yeni bir “teknokratik egemenlik” biçiminin desteklenmesi yönünde kullanmış,
olumlu olumsuz her türlü ekonomik ve siyasal uygulamanın meşrulaştırılmasında bilimin
gücünün kullanılmasına yol açmıştır (Ritzer, 2014: 287).

2.3.3.Modern Toplumun Eleştirisi
Frankfurt okulunun önemle üzerinde durduğu konulardan biri de “bireyin günümüz
toplumundaki kaderinden duyulan kaygıdır. Bu kaygı Max Weber’in “bilimsel- teknolojik
akılcılığın” tahakkümü düşüncesiyle yakından ilişkilidir. Frankfurt okulunun önde gelen
temsilcilerinin sanayi kapitalizmi karşısındaki tutumları Tönnies ve Max Weber’in görüşlerine
benzemektedir. Frankfurt Okulu’nun önemli isimlerinden Marcuse’nin teknolojik akılcılık
düşüncesi ile Max Weber’in modern dünyanın “rasyonelleşmesi” süreci anlayışı arasında
belirgin bir yakınlık görülmektedir. Frankfurt Okulu’nun yorumları ile Weber’in yorumları
arasındaki benzerliğin temel iki boyutu vardır. Bunlar: 1) teknolojik akılcılık ya da
rasyonelleşme, toplumu insan denetiminin dışında biçimlendiren soyut güçler olarak
tanımlanır. Bilimin ve akılcı yönetimin yarattığı sistemin içsel mantığı, bir biçimde bireylerin
ya da tikel toplum grupların haberi olmaksızın kendi başına işler ve bu bütün toplum tipleri için
geçerlidir. 2) Weber’e göre, toplumun tamamen araçsal olan toplumsal ilişkilerin tahakkümü
altına gireceği ve bunun bireysel yaratıcılığı ve kişisel değerleri bastıran “demirden bir kafes”
durumu yaratacağı anlamına gelmektedir (Bottomore, 2016: 49- 50).
Adorno ve Marcuse da bireyin modern toplumdaki durumu karşısında aynı ölçüde
umutsuz bir görüşe sahip olsalar da bu duruma farklı yollardan tepki vermişlerdir. Marcuse,
işlevsiz bir nitelikte olan bu toplumun içinden yeni devrimci güçlerin ortaya çıkacağı umudunu
taşımıştır. Adorno ise bireyin tahakkümden özgürleşmesinin olanağını yeni muhalefet
gruplarının ortaya çıkmasında ya da cinsel özgürlükle değil, verili gerçekliği olabileceği şeyin
üstü kapalı anlatımlarıyla karşılaştıran “özgün” sanatçının çalışmasında görmüştür (Bottomore,
2016: 58).

2.3.4. Kültür Endüstrisi ve Kitle Kültürü Eleştirisi
Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özelliklerin toplamıdır. Kültürü oluşturan
bu özellikler, toplumu oluşturan kurum veya bireylerin süreç içinde etkileşiminin doğal sonucu
olarak ortaya çıkar. Süreç içinde ortaya çıkan kültür, ortaya çıktığı toplumların kimliğini
oluşturur. Türk kültürü, Alman kültürü, Hint kültürü vb. örneklerde olduğu gibi kültür bir
kimliktir ve ait olduğu toplumu tanımlar. Yorumlayıcı yaklaşıma göre birey içinde yaşadığı
kültürün rengini alır ve kendi rengiyle de mensubu olduğu kültüre renk katar. Yani birey bir
taraftan içinde bulunduğu kültürün inşasına etkileşim sürecinde katkı yaparken bir taraftan da
kendi kimliğini inşa eder.
Batı’da ortaya çıkan rasyonel kapitalizmle şekillenen modernleşme süreciyle birlikte
“nesneleşme” anlamında “yabancılaşma” hayatın birçok boyutunda yaşanmaya başlamıştır.
Karl Marx’ın ifadesiyle rasyonel kapitalizmle birey (işçi) önce kendine yabancılaşmıştır. Çünkü
kendine yabancılaşmayan (nesneleşmeyen) bireyin emeğinin, ürünün ve ortaya koyduğu
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kültürün nesneleşmesi mümkün değildir. Ancak rasyonel kapitalizm sürecinde önce birey,
sonra emek, daha sonra bireyin ürünü ve nihayetinde tüm toplumun ortaya koyduğu ürün olan
kültür nesneleşmiş yani yabancılaşmıştır.
Eleştirel teori olarak da bilinen Frankfurt Okulu’nun iki önemli temsilcisi Adorno ve
Horkheimer, ilk defa “The Culture İndustry: Enlightenment as Mass Deception” isimli
makalesinde, kültürün rasyonel kapitalizm tarafından nesneleştirilmesini açıklamak için “kültür
endüstrisi” kavramını kullanmışlardır. Onlara göre; kültür endüstrisi ile kitle kültürü, beyin
yıkama ve toplumsal denetim aracı olarak yukarıdan dayatılan ve yönetilen bir kültürdür.
İdeolojik bir tahakküm biçimi olan kültür endüstrisinde insanileştirme ve özgürleştirme yoktur
(Kellner, 2005: 102- 105).Tüketici, kültür endüstrisinin savunduğu gibi özne değildir, aksine
kültür endüstrisinin nesnesidir (Adorno, 2003: 76).
Kültür endüstrisi ürünleri, sonradan metalaşan ürünler değil, aksine daha en başından
piyasa için üretilmiş metalardır. Kültür endüstrisini harekete geçiren temel dinamik piyasadır.
Bu nedenle, kültüre damgasını vuran temel güdü en geniş satışı yakalamak ve kısa sürede
maksimum kâra ulaşmak olmuştur. Gelişmiş kapitalizmdeki kültürel üretimin yapılanması her
şeye damgasını vuran bir tekdüzelik sorunu yaratmıştır. Adorno ve Horkheimer’ın kendi
sözleriyle; “Bugün kültür endüstrisi her şeyi birbirine benzetmektedir. Filmler, radyo ve
dergiler bir sistem oluşturuyor. Her alan kendi içinde ve diğerleriyle bir sistem
oluşturmaktadır.” Kısaca, artık tüm dünya kültür endüstrisinin süzgecinden geçmek zorunda
bırakılmıştır (Adorno & Horkheimer, 1996: 7).
Adorno ve Horkheimer’ın kitle kültürüne yönelik oldukça kötümser ve olumsuz bu
yaklaşımının, yani kitle toplumu kavramsallaştırmasının geri planında artan endüstrileşme ve
kentleşmeyle birlikte gelişen kitle iletişim araçlarının geleneksel bağları çözmesinin sonucu
yalıtılmış, yabancılaşmış ve pasifleşmiş insanlardan oluşan bir toplumun önemli payı vardır
(Swingwood, 1996: 33). Adorno ve Horkheimer 1947’den itibaren “kitle kültürü” terimi yerine
“kültür endüstrisini kullanmayı tercih etmişlerdir.
Özetle, Frankfurt Okulu teorisyenlerine göre; “Kültür endüstrisi, insanı, geçmiş
dönemlerdeki tahakküm yöntemlerinden ve pratiklerinden çok daha ince ve etkin yöntem ve
pratiklerle tahakküm altında tutmaya başlamıştır.” (Jay, 1989: 313- 315).

Kritik teoriye yöneltilen bazı eleştiriler;
Teorik çerçevesinin yapısal bütünlüğünün olmaması,
Detaylı analizlerinin olmaması,
İşçi sınıfının devrimci rolünü görmemezlikten gelmesi,
Bireylerin durumunun günümüzde geçmişe göre; kapitalizmde komünizme göre daha
kötü olduğunu iddia etmeleri ancak yeterince tarihi delil ve emprik veri sunamamaları,
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Bireylerin özgürlük alanının sürekli genişlediğini görmemezlikten gelmeleri,
Bazı süreçleri ve olguları yeterince görememeleri (Ücretlerin çeşitlenmesi; Tahakküme
ve kapitalizme karşı direnen grupların varlığı; Modern ticari varlıkların gücü; Devlete karşı
büyük sermaye ve teknolojinin gücü; öğrencilerin, etnik grupların ve çevrecilerin yükselişi vb.)
şeklindedir (Arslantürk & Amman, 2001: 448).
Frankfurt Okulu düşünürleri tarihi ihmal edip dışladıkları gibi, iktisadi çözümlemeyi de
büyük ölçüde göz ardı etmişlerdir (Bottomore, 2016: 96).

2.4. Yabancılaşma
On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Avrupa’yı etkisi altına alan devrimler çağında
toplumsal değişmenin kapsamı ve derinliği çok büyük ve oldukça dehşet verici olmuştur. Bu
yüzden kaçınılmaz olarak çoğu sıradan insanda, yardımsızlık, yerinden edilmişlik, ait olduğu
yerden uzaklaşmışlık ve ürkütücü bir fabrika ve kent dünyasına girdiği duygusu hâkim olmuştur
(Slattery, 2010: 124). İnsanın kendi başına yalnız olduğu anlamında yabancılaşma, nerdeyse
tüm insan ve toplum bilimlerinde önemli bir tema olmakla birlikte yabancılaşma kavramını ilk
kez felsefi bir kavram haline getiren Hegel’dir. Hegel’de bilişsel bir durum olarak analiz edilen
yabancılaşma, doğayı kendi oluşunun bir uğrağı olarak koyan “mutlak tin’in kendine özgü
etkinliğidir. Aslında doğa, özne ve nesnenin özdeşliği olan tinin kendine dönüş aşamasından
başka bir şey olmadığından, yabancılaşma, kendi içinde kendi ortadan kaldırılışını ifade eder
(Marx, 2010: 10- 11). Hegel “insanlar öz bilinçlerinin farkına vardıkları, kendi çevre ve
kültürlerinin ruhtan kaynaklandığını anladıklarında yabancılaşma son bulacaktır” der.
Kavramı sosyolojiye kazandıran ise Karl Marx’tır. Marx özellikle 1844 El Yazmaları
ve Alman İdeolojisi eserlerinde yabancılaşma kavramının ayrıntılı analizini yapmıştır. Karl
Marx’ın çalışmalarında iki tür yabancılaşmadan söz edilir. İlki, doğadan kopuş anlamındaki
yabancılaşmadır. Bu yabancılaşma; insanın, doğadan koparak kültürel ve sosyal alanda kendine
ikinci bir doğa kurmak ve doğayı bir para kazanma aracına dönüştürme anlamında kullanılır.
İkinci tür yabancılaşma ise, bizzat sanayileşme ve kapitalist toplumsal sistemin neden olduğu
yabancılaşmadır. Bu tür yabancılaşma sonucunda insan kendi doğasına yabancılaşır. Böylece
insan kendine, kendi emeğine, dünyaya ve yaşama yabancılaşmış olur. Bu şekilde yabancılaşmış
insan kapitalist sistemin işleyen çarklardan biri haline gelir. Böylece Marx’a göre emeğin ürettiği
nesne (emeğin ürünü) emeğin (işçinin) karşısına yabancı bir güç olarak dikilir. Emeğin ürünü, bir
nesneye aktarılmıştır, maddeleştirilmiştir. Emeğin bu şekle dönüşmesi işçi için gerçekliğin yok
olması olarak meydana gelir. Bu gerçekliğin öylesine bir yok oluşudur ki işçi açlıktan ölme
derecesinde gerçekliği yitirir. Bu nesneleşme ile işçi sadece yaşaması için gerekli olanlardan
değil; çalışmak için de çok gerekli olan nesnelerden bile soyulur. İşçi kendini ne kadar harcarsa,
karşısında yarattığı yabancı (nesnel) dünya o ölçüde güçlenir (Marx, 2016: 75- 76).
Aslında yabancılaşma insanlık dışı davranıldığında, yerlerinden edildiklerinde veya
iftiraya uğradıklarında insanlarda şiddetli öfke yaratan bir durumu anlatır. Bu kavram radikal
düşünürler kadar film üreticileri ve senaryo yazarlarına da ilham kaynağı olacak kadar tatsız,
soğuk ve tehditkârdır. Karl Marx tarafından kapitalizmin insanlık dışı ve sömürücü doğasını
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açıklamakta kullanılan bu kavram şiddetli öfkeye ve devrimci coşkuya yol açmıştır.
Yabancılaşma kavramı, Marx’ın kapitalizm analizindeki merkezi rolü nedeniyle basit bir düşünce
egzersizi olmaktan çıkmıştır (Slattery, 2010: 130).
Kapitalist sistemde ekonomik anlamda yabancılaşma, sadece zihinsel değil, aynı zamanda
insanların günlük hayat pratiklerinde yaşanan bir durumdur. Yabancılaşma teorisinin ana özelliği;
insanın doğadan, kendisinden, türsel varlığından ve başkalarından yabancılaşmasıdır. İnsanın
doğadan kopması anlamına gelen yabancılaşma, insanın doğadan koparak sosyal- kültürel alanda
yeni bir dünya kurması anlamına gelir (Weisskopt, 1996: 58- 59). Ancak yabancılaşmayı üretimin
sadece sonucunda değil üretim etkinliğinin kendisinde de gören bu nedenle de işçinin daha üretim
aşamasında kendi kendine yabancılaştığını, bunun sonucunda da kendi emeğinin ürünü karşısında
yabancılaştığını söyleyen Marx’a göre, yabancılaşmış emek, insanın türsel varlığını, insanın
dışında bir varlığa, bireysel varoluşun bir aracına dönüştürür. Dışarıdaki doğayı ve insanın
manevi özünü, insanca varlığını yabancılaştırdığı gibi insanı kendi kendine de yabancılaştırır
(Marx, 2016: 83).
1960’larda, Amerikalı sosyal bilimci Melvin Seeman ise, yabancılaşma kavramını,
soyutlanma, anlamsızlık, güçsüzlük, normsuzluk ve kendine yabancılaşma gibi çeşitli unsurlara
ayırmıştır. Diğer yandan, Frankfurt Okulu düşünürleri yabancılaşma kavramını gözden geçirmiş
ve hem bireysel bilince hem de esnek bir Batı kapitalizmi, Doğu sosyalizmi ve otoriter devletin
ortaya çıkışı eleştirisi geliştirmek için ideoloji ve kültürün gücüne odaklanarak, kavramı daha
hümanist, daha az determinist bir Marksist düşünce geliştirmekte kullanmışlardır (Slattery, 2010:
130- 131). Yabancılaşma kavramı, günümüzde ise kitle toplumunda gençler, azınlıklar, kadınlar
gibi birçok grubun yaşadığı hoşnutsuzluklar, soyutlanma, güçsüzlük ve kişisel ilişkilerden
uzaklaşma durumlarına uyarlanmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eleştirel Teori, 3 Şubat 1923 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü bünyesinde zengin bir iş adamı olan FelixWeil’in sağladığı finansmanla çalışmaya
başlayan bir grup Neo Marksist sosyal bilimcinin oluşturduğu bir düşünce akımıdır.
Eleştirel teorinin üzerinde durduğu temel konular; Marksist teorinin kritiği;
Pozitivizmin kritiği; Sosyolojinin kritiği; Modern toplumun kritiği; Kültürün kritiğidir.
Yabancılaşma kavramı sosyolojiye kazandıran ise Karl Marx’tır. Marx özellikle 1844
El Yazmaları ve Alman İdeolojisi eserlerinde yabancılaşma kavramının ayrıntılı analizini
yapmıştır. Yabancılaşmayı üretimin sadece sonucunda değil üretim etkinliğinin kendisinde de
gören bu nedenle de işçinin daha üretim aşamasında kendi kendine yabancılaştığını, bunun
sonucunda da kendi emeğinin ürünü karşısında yabancılaştığını söyleyen Marx’a göre,
yabancılaşmış emek, insanın türsel varlığını, insanın dışında bir varlığa, bireysel varoluşun bir
aracına dönüştürür. Dışarıdaki doğayı ve insanın manevi özünü, insanca varlığını
yabancılaştırdığı gibi insanı kendi kendine de yabancılaştırır.
Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayıran özelliklerin toplamıdır. Kültürü oluşturan
bu özellikler, toplumu oluşturan kurum veya bireylerin süreç içinde etkileşiminin doğal sonucu
olarak ortaya çıkar.
Adorno ve Horkheimer 1947’den itibaren “kitle kültürü” terimi yerine “kültür
endüstrisini kullanmayı tercih etmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Teori’ye yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
a) Detaylı analizleri yoktur.
b) Teorik çerçevesinin yapısal bütünlüğü yoktur.
c) İşçi sınıfının devrimci rolünü çok önemsemişlerdir.
d) Bireylerin durumunun günümüzde geçmişe göre; kapitalizmde komünizme göre
daha kötü olduğunu iddia etmişler ancak yeterince tarihi delil ve emprik veri sunamamışlardır.
e) Bireylerin özgürlük alanının sürekli genişlediğini görmemezlikten gelmişlerdir.
2) Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu’nun en önde gelen temsilcilerinden
biridir?
a) Max Horkheimer
b) Karl Marx
c) MaxWeber
d) Vilfredo Pareto
e) İvan İlliç
3) Frankfurt Üniversitesi’ndeki “Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü” hangi tarihte
kurulmuştur?
a) 24 Nisan 1943
b) 23 Mart 1927
c) 31 Mart 1928
d) 24 Temmuz 1933
e) 3 Şubat 1923
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4) Yabancılaşma kavramını ilk kez felsefi bir kavram haline getiren düşünün
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Friedrich Engels
b) Friedrich Hegel
c) Friedrich Nietzsche
d) Karl Marx
e) MaxWeber
5) Karl Marx’a göre; insanın yabancılaşması olgusunu en üst düzeye çıkaran nesnel
koşulları içeren bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liberal sistem
b) Komünist sistem
c) Teokratik sistem
d) Kapitalist sistem
e) Otokratik sistem

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) e, 4) b, 5) d
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3. GÜNDELİK HAYATIN İNŞASINA İLİŞKİN SOSYAL EYLEM
TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Pierre Bourdieu; Habitus, Alan ve Sermaye
3.1.1. Pierre Bourdieu
3.1.1.Habitus
3.1.2. Alan ve Sermaye
3.2. Anthony Giddens; Yapılaşma Teorisi
3.2.1. Anthony Giddens
3.2.1. Yapılaşma Teorisi
3.3. Jürgen Habermas; İletişimsel Eylem Teorisi
3.3.1 Jürgen Habermas
3.3.2.Kamusal Alan
3.3.3. İletişimsel Eylem Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsanlar niçin ve nasıl toplum hayatı yaşayabilir?
2) Huylu huyundan vazgeçmez ne demektir?
3) Habitus nedir?
4) İnsanların toplum hayatını inşa ederken kullandığı sermaye türleri neler olabilir?
5) Yapılaşma Teorisi sosyal yapıyı nasıl açıklar?
6) İletişimsel Eylem nerede ve nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Pierre Bourdieu; Habitus, Habitus, Alan ve Sermaye
Alan ve Sermaye
kavramlarını kavrar.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders materyallerinden
faydalanmak ve gündelik hayatta
gözlem yapmak.

Anthony Giddens;
Yapılaşma Teorisi

Yapılaşma teorisinin
gündelik hayatı nasıl
açıkladığını kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gündelik hayatta
gözlem yapmak.

Jürgen Habermas;
İletişimsel Eylem Teorisi

İletişimsel elemin nasıl
gerçekleştiğini kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gündelik hayatta
gözlem yapmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Habitus

•

Alan ve Sermaye

•

Yapılşama teorisi

•

İletişimsel eylem

•

Kamusal alan
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Giriş
Sosyal eylem teorileri, toplumu bireyden ayrı bir gerçeklik, bireyi de bu toplum içinde
toplumun kurallarına göre yaşamak zorunda gören ana akım sosyoloji geleneğinin aksine
toplum hayatının yaşanabilmesinde bireyler arasında gerçekleşen etkileşime vurgu yaparlar. Bu
bölümde gündelik hayatın inşasına yani toplum hayatının nasıl gerçekleştiğine ilişkin Pierre
Bourdieu, Anthony Giddens ve Jürgen Habermas’ın görüşlerine yer verilmektedir.
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3.1. Pierre Bourdieu; Habitus, Alan ve Sermaye
3.1.1. Pierre Bourdieu
1930’da Fransa’nın güneybatısında kalan Pirene yöresinin Denguin köyünde doğan
Pierre Bourdieu orta öğretiminden sonra Paris’e gelerek, École Normale Superiéure’de felsefe
öğrenimi görmüştür. Buradaki öğrenimi sırasında özellikle fenomenolojiye ilgi duymuştur.
1953’te savunduğu mezuniyet tezi Leibniz’in Animadversiones’inin çevirisi ve yorumlanması
üzerinedir. Doktora tezini yazmaya başladığı sırada askere alınmıştır. Yedek subay olmayı
reddettiği için ordunun psikolojik rehberlik servisinde görevlendirilmiştir. Ancak, burada görev
yaparken üzerinde, Cezayir savaşıyla ilgili yasak bir yayın yakalanınca Cezayir’e, cepheye
sürülmüştür. Zorunlu askerlik süresini bitirdikten sonra Cezayir’de kalıp burada Berberi
halklarından Kabylen üzerine bir antropoloji tezi hazırlamıştır. 1960’ta Fransa’ya kendini iyi
yetiştirmiş bir antropolog olarak dönmüştür. 1962- 1964 yılları arasında Lille Üniversitesi’nde
dersler vermiştir. 1964’te Yüksek Çalışmalar Uygulama Okulu’na katılmıştır. 1968’de, ise
Avrupa Sosyoloji Merkezi’nin başkanı olmuştur. Burada, bir grup meslektaşıyla birlikte, hâkim
kültürün aktarımı aracılığıyla bir iktidar sisteminin sürdürülmesi sorununu konulu kapsamlı,
kolektif bir araştırma yapmışlardır. Çalışmalarında daha çok kültürün ve eğitimin toplumsal
sınıflar arasındaki farkların kalıcı hale gelmesinde ve yeniden üretiminde oynadığı rol üzerine
odaklanmıştır. 1981’de Fransa’nın en saygın konumu olan College de France’ın sosyoloji
kürsüsüne atanmıştır (Bourdieu,2016:1).
Bourdieu, yakın dönem Fransız sosyolojisinin en önemli temsilcilerinden biri kabul
edilir. Bourdieu, yaptığı analizlerle bazı kavramları yeniden yorumladığı gibi sosyolojiye yeni
kavramlar da kazandırmıştır. Sadece sosyal teorilere odaklanmak yerine bizzat alan
araştırmaları içinde yer alan Bourdieu, uzun yıllar Fransa’daki en önemli deneysel araştırma
enstitüsü olan Avrupa Sosyoloji Merkezi’nin başkanlığını yapmıştır. Bourdieu ve ekibi,
Fransa’daki eğitim sisteminde modern yaşamın etkisi, zengin- fakir ayrımı, müzeye gitme
alışkanlığı, amatör fotoğrafçılık, ev dekorasyonu, moda tasarımı ve aydınların hizipçi yapıları
gibi birçok, hayatın içinden, konuları çalışmıştır. Özne- nesne, idealizm- materyalizm, bedenzihin gibi düalist kavramların temelinde alt- üst, egemen- tâbi gibi toplumsal karşıtlıkların
bulunduğunu, kurumlar gibi bu karşıtlıkların da ikili bir varoluşa sahip olduklarını savunan
Bourdieu’nün sosyolojik yaklaşımı, genel olarak birbirine zıt görünen birçok kavramı ve teoriyi
bir araya getirmeyi içermektedir.
Bourdieu, Marcel Mauss, Levi- Strauss, Emile Durkheim ve Karl Marx’tan alıntılama
yapmış ve bir sentez oluşturarak kendi teorisini geliştirebilmiş bir teorisyendir. Buna ilave olarak,
Bourdieu, kariyerinin ilk yıllarında Cezayir dağlarındaki Kabyle kabilesi üzerinde antropolojik
alan çalışması yaparken kendi deneyimlerinden de faydalanarak bir karşılaştırmalı boyut
eklemiştir. Bourdieu’ya göre, hem kabile toplumları hem de kapitalist toplumlar için kültür,
tabakalaşma ve çatışma için, bir alan oluşturmaktadır. Kültürün kendisi, bizim de daha geleneksel
bağlamda “ekonomi” dediğimiz “eşya ve hizmetin üretim ve dağıtımı” kavramı ile eş anlamlı
olan bir çeşit “ekonomi”dir. Kültür endüstrisi ve maddi ekonomideki tabakalaşma, birinin,
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diğerinin sebebi ve sonucu olması bağlamında karşılıklı olarak birbirleri ile ilişkilidir (Collins &
Makowsky, 2014:234).
Pierre Bourdieu’un Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Karşı Ateşler
Neoliberal İstilaya Karşı Direnişe Hizmet Edecek Sözler”; “Seçilmiş Metinler”; “Düşünsel Bir
Antropoloji İçin Cevaplar”; “Sanat Sevdası Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi”; “Devlet
Üzerine College de France Dersleri”; “Yeniden Üretim”; “Varisler Öğrenciler ve Kültür” ( JeanClaude Passeron ile beraber); “Ayrım Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi”; “Bilimin
Toplumsal Kullanımları Bilimsel Alanın Klinik Bir Sosyolojisi İçin”; “Sosyolog ve Tarihçi”
(Roger Chartier ile beraber); “Pratik Nedenler / Eylem Kuramı Üzerine”; “Akademik Aklın
Eleştirisi Pascalca Düşünme Çabaları”; “Dünyanın Sefaleti”; “Sanatın Kuralları/Yazınsal Alanın
Oluşumu ve Yapısı”; “Bekarlar Balosu”; “Televizyon Üzerine”; “Bir Otoanaliz İçin Taslak”;
“Eril Tahakküm”; “Sosyoloji Meseleleri”.

3.1.1.Habitus
“Habitus” Bourdieu’nun sosyoloji literatürüne kazandırdığı önemli kavramlarından
biridir. Habitus; insanların sosyal dünyayla baş ettiği zihinsel ve bilişsel bir yapıdır. İnsanların
sosyal dünyayı algılama, anlama, tasdik etme ve değerlendirmeleri için içselleştirilmiş bir dizi
şeması vardır. Bu aşamalar sayesinde insanlar hem pratik yaratır hem de onları algılar ve
değerlendirir. Habitus, sosyal dünyanın yapılarının içselleştirilmesinin bir ürünüdür. Bu
bakımdan habitus içselleştirilmiş sosyal yapı olarak düşünülebilir. Habitus, sosyal dünyadaki belli
bir pozisyonda uzun süre bulunmanın sonucunda elde edilir. Yani bireyin o dünyadaki konumuna
bağlıdır; bu nedenle herkesin habitusu birbirinde farklıdır. Ancak yine de sosyal dünyada aynı
konumda bulunanların habituslarında benzerlik olur. Bu şekilde habitus, aktörün sosyal dünyayı
anlamasını sağlar fakat çoklu habitusların varlığı, sosyal dünya ve onun yapılarının tüm aktörlere
benzer şekilde intikal etmediği anlamına gelir. Belli bir bireyin sahip olduğu habitus, o bireyin
hayatı boyunca kazanılır ve içinde bulunduğu sosyal tarih anının bir işlevidir. Habitus hem
dayanıklı hem de dönüştürülebilirdir. Bir alandan diğerine aktarılabilir. Fakat insanlar uygun
olmayan habituslara da sahip olabilir. Bourdieu bu durumu “hystersis” olarak tanımlar.
Geleneksel tarım toplumundan ani bir şekilde kopartılan ve Wall Street’te çalıştırılan birinin
kapitalizm öncesi toplumda edindiği habitusunun Wall Street’teki hayatla baş etmeyi
zorlaştırması buna bir örnektir. Habitus hem sosyal dünyayı üretir hem de onun tarafından üretilir.
Habitus, bir taraftan yapılandıran bir yapıdır; sosyal dünyayı yapılandırır. Diğer taraftan
yapılanmış bir yapıdır, yani sosyal dünya tarafından yapılanmıştır. Diğer bir deyişle, habitus çift
taraflı bir diyalektik içerir. Bu şekilde, dışsal yapıların içselleştirilmesi ve bireye içkin
dışsallaşması söz konusu olur (Ritzer & Stepnisky, 2012: 154).
Mikro veya makro sosyoloji teorilerinden herhangi birisinin toplumsal gerçekliği tam
olarak açıkladığını iddia etmenin mümkün olamayacağını savunan Bourdieu, mikro ve makro
yaklaşımları aşmaya çalışan sentezci bir yaklaşımı temsil etmektedir. Sosyolojik teorinin bu iki
ucunun nesnelcilik ve öznelcilik olduğunu belirten Bourdieu, her iki yaklaşımın da toplumsal
gerçekliği tam olarak açıklayabilme gücünden yoksun olduklarına vurgu yapmıştır. Sosyolojik
teoride iki uca savrulan anlayışları aşmak gerektiğini ve toplumsal dünyanın görünüşte uzlaşmaz
iki kutba ayrılmasının ve teorik olarak bu iki kutup arasındaki karşıtlığın yüzeysel ve zararlı
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olduğunu iddia eden Bourdieu, habitus kavramını, öznellik veya nesnellik arasında bir seçim
yapmak zorunda olmadığımızı göstermek için kullanmaktadır (Bourdieu & Wacquant, 2003: 61).

3.1.2. Alan ve Sermaye
Bourdieu’ya göre “alan” içindeki nesnel pozisyonların ilişkiler ağıdır. Bu ilişkiler,
bireysel bilinç ve iradeden ayrıdır. Bunlar bireyler arasındaki etkileşim veya öznellik arası bağlar
değildir. Konumların sahipleri aktörler veya kurumlar olabilir ve alanın yapısı tarafından
kısıtlanırlar. Sosyal dünyada sanat, din, yükseköğretim gibi çeşitli yarı- özerk alanlar vardır. Bu
alanların hepsinin kendine has mantığı vardır ve aktörler arasında alana dair inanç üretirler.
Bourdieu, alanı, bir mücadele alanı olarak, tanımlar. Alanda konum sahibi olan insanlar, birey
veya kolektifler olarak hâlihazırdaki konumlarını korumaya veya iyileştirmeye çalışır. Alanın
yapısı, konumları korumak veya iyileştirmek için kullanılan stratejilerin temelinde yatar. Alan,
ekonomik, kültürel, sosyal, sembolik vb. çeşitli sermayenin kullanıldığı bir pazar alanıdır. Fakat
güç alanı çok önemlidir. Güç alanındaki ilişkilerin hiyerarşisi diğer tüm alanları yapılandırır.
Bourdieu, alanı incelemek için üç aşamalı bir süreç önermektedir. Bunlar: 1. Aşama; güç alanının
önemini yansıtır ve herhangi bir alanın politik alanla olan ilişkisini takip eder. 2. Aşama; o
alandaki ilişkilerin nesnel yapısı ortaya çıkarılır. 3. Aşamada ise alanda farklı konumlardaki
aktörlerin habituslarının doğası belirlenir (Ritzer & Stepnisky, 2012: 156).
Alandaki aktörlerin konumu sahip oldukları sermaye miktarı ve ağırlığıyla belirlenir.
Bourdieu, alanı ve içinde süren mücadeleleri tanımlamak için askeri muhayyileyi kullanır.
Sermaye hem kendi hem de başkalarının kaderini kontrol etme olanağı sağlar. Bourdieu dört çeşit
sermaye olduğunu söyler. Bunlar: ekonomik sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye ve
sembolik sermayedir. Alandaki konum sahipleri konumlarını muhafaza etmek veya
güçlendirmek için çeşitli stratejiler kullanırlar. Fakat bu stratejiler bilinçli veya planlı değildir.
Aktörlerin kullandığı stratejiler sahip oldukları habitusa ve alandaki konumlarının doğasına
bağlıdır (Ritzer & Stepnisky, 2012: 156).
Bourdieu’nun sosyoloji literatürüne kazandırdığı bir diğer kavram da “sembolik
şiddet”tir. Bourdieu’nun Jean Claude Passeron ile birlikte yazdığı “Toplum ve Kültürde Yeniden
Üretim” adlı eserde; “sembolik şiddet” kavramı “amaçların kendisini dayatmaya ve o amaçlarıbu baskının temelinde bulunan güç ilişkilerini gizleyerek- meşru kılmaya çalışan güç” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu türden bir güç oldukça yaygındır. Bu güç resmi eğitimin olduğu kadar,
çocuk yetiştirmenin, insanların toplum içindeki duruşlarının, dinin ve iletişimsel medyanın da
içerdiği düzenler. İnsanların dünyayı ve içindeyken kendi yerlerini tanımladıkları kültür
anlamında meşrulaştırılmaları baskı ile temellenmektedir. Ancak bu baskı gizlidir ve öyle olmak
zorundadır (Collins & Makowsky, 2014: 234).

3.2. Anthony Giddens; Yapılaşma Teorisi
3.2.1. Anthony Giddens
1938’de, Londra’da dünyaya gelen Giddens, çocukluğunu orta sınıf bir ailenin çocuğu
olarak geçirmiştir. O, ailesinde üniversiteye giden ilk kişidir. Giddens, lisans derecesini Hull
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Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini Londra Ekonomi Okulu'ndan almıştır. 1961'de
Leicester Üniversitesi'nde çalışmaya başlamış, 1974'te ise Cambridge Üniversitesi'nde
doktorasını tamamlamıştır. İngiliz toplumbiliminin gelişim yerlerinden biri olan Leicester'da,
Norbert Elias'la tanışmış ve kendi kuramsal pozisyonunu oluşturmaya başlamıştır. 1969'da
Cambridge Üniversitesi'ne atanmış, burada Toplumsal ve Siyasal Bilimler Komitesi'nin
oluşumuna katkıda bulunmuştur. Cambrige Üniversitesi'nde sosyoloji kürsüsünün başkanlığını
da yapmış olan Giddens, dünyanın en üretken sosyologlarından biridir. Modernite ve postmodernite üzerine pek çok çalışması bulunmaktadır. Özellikle Anglosakson akademik
çevrelerde çok popülerdir. Modern toplumsal teorinin merkezi sorunlarının eylem ve yapı
arasında kurulmuş bulunan bir karşıtlıktan türediğini savunan ve buna yapılaşma kavramıyla
çözüm arayan Giddens'ın “yapılaşma teorisi” sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler tarafından
ilgiyle karşılanmıştır. Daha çok yapılandırma kuramı ve modern toplumlar üzerindeki bütünsel
görüşleriyle tanınan Giddens, modernliğin en çok tanınan çözümleyicilerinden biridir.
Cambridge Üniversitesi’de profesörlük, London School of Economics’de müdürlük ve bir
dönem İngiltere başbakanlığı yapan Tony Blair’in danışmanlığını yapmış olan Giddens,
Durkheim, Weber ve özellikle Marx gibi klasik kuramcıların eserleri ile ilgili birçok görüş
ortaya koymuştur. Ayrıca Giddens makro ve mikro bakış açılarını bir araya getirmenin önemini
vurgulamış, çalışmalarında bunu sağlamaya çalışmıştır (Wallance & Wolf, 2015: 255).
Anthony Giddens’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Sosyoloji”
(Philip W. Sutton ile beraber); “Sosyolojinin Savunusu”; “Sağ ve Solun Ötesinde”; “Sosyolojik
Yöntemin Yeni Kuralları Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Bir Eleştirisi”; “İklim Değişikliği
Siyaseti!”; “Sosyolojide Temel Kavramlar”(Philip W. Sutton
ile beraber); “Modernite ve
Bireysel Kimlik Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum”; “Ulus Devlet ve Şiddet”;
“Modernliğin Sonuçları”; “Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori”; “Kapitalizm ve Modern
Sosyal Teori”; “Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş”; “Günümüzde Sosyal Teori” (Jonathan
Turner ile beraber); “Mahremiyetin Dönüşümü”; “İleri Toplumların Sınıf Yapısı”; “Tarihsel
Materyalizmin Çağdaş Eleştirisi”; “Üçüncü Yol- Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi”;
“Sosyal Teorinin Temel Problemleri/ Sosyal Analizde Eylem Yapı ve Çelişki”.

3.2.2. Yapılaşma Teorisi
Durkheim'ın ve ondan beri birçok sosyoloğun peşine düştüğü önemli bir konu, üyesi
olduğumuz toplumun, bizim eylemlerimiz üzerinde toplumsal kısıtlamalar icra edip etmediğidir.
Durkheim, toplumun birey olarak kişinin üzerinde önceliğe sahip olduğunu öne sürmüştür.
Durkheim, toplumu, “bireysel eylemlerin toplamının çok daha ötesinde bir şey ve bireylerin
toplamından farklı ve güçlü bir yapılanmadır” şeklinde tanımlar. Durkheim birçok kapısı olan bir
oda içindeki bir kişiyi örnek vererek, odanın yapısının kişinin yapabileceği olası faaliyetleri
kısıtladığını; duvarların ve kapıların yerleştirilme biçiminin giriş ve çıkış yollarını belirlediğini
söyler. Durkheim'a göre, toplumsal yapı da birey olarak bizim, yapabileceklerimize sınırlar
koyarak faaliyetlerimizi verilen örnektekine benzer bir şekilde kısıtlar. Odanın duvarları nasıl
bizim dışımızda ise, toplumsal yapı da bizim 'dışımızda' bir şeydir (Giddens, 2009: 88).
Bu görüş açısı meşhur bir alıntıda Durkheim tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Bir
kardeş, koca veya vatandaş olarak yükümlülüklerimi yerine getirdiğimde, taahhütlerimin gereğini
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yaptığımda, yasada ve adetlerde tanımlanmış olan ve kendimin ve eylemlerimin dışında olan
yükümlülüklerimi yerine getirmiş olurum. Benzer şekilde, mümin kendi dinsel yaşamının inanç
ve uygulamalarını doğduğunda hazır halde bulur; eğer bu inançlar ve uygulamalar birey var
olmadan önce var idiyseler, o zaman demektir ki, onlar bireyin dışında vardırlar. Düşüncelerimi
dile getirmek için kullandığım işaretler sistemi, borcumu ödemek için kullandığım para sistemi,
ticari ilişkilerimde yararlandığım kredi araçları, mesleğimde izlediğim uygulamalar, benim onları
kullanmamadan bağımsız olarak işlerler” (Giddens, 2009: 89)
Durkheim'ın dile getirdiği bu görüşün pek çok bağlısı olmakla birlikte bu görüş aynı
zamanda sert eleştirilere de uğramıştır. Eğer birçok bireysel eylemlerin bir bileşkesi değilse o
zaman, eleştirmenler şu soruyu sormakta, 'toplum' nedir? Bir grubu incelersek, kolektif bir varlık
değil, sadece çeşitli şekillerde birbirleriyle etkileşen birçok birey görürüz. 'Toplum,' sadece,
birbirleriyle ilişkilerinde düzenli tarzlarda davranan çok sayıdaki insandır. Eleştirmenlere göre
insanlar olarak bir şeyi yapma sebeplerimiz vardır ve bizler kültürel anlamların nüfuz ettiği bir
toplumsal dünyada yaşamaktayız. Onlara göre, toplumsal olgular kesin olarak 'şeyler' değil, bizim
yaptıklarımıza verdiğimiz sembolik anlamlara bağlıdır. Bizler toplumun yaratıkları değil, onun
yaratıcılarıyız (Giddens, 2009: 89).
Toplumsal yapı kavramı, sosyolojinin önemli kavramlarından birisidir. Bu kavram,
yaşamımızdaki toplumsal bağlamların yalnızca olay ya da eylemlerin rastgele bir araya
gelmesiyle ortaya çıkmadıkları, bunların belirli yollardan yapılaşmış ya da kalıplaşmış oldukları
olgusuna göndermede bulunur. Bizim davranış biçimlerimizde ve birbirimizle girdiğimiz
ilişkilerde düzenlilik vardır. Ne ki toplumsal yapı, bir bina gibi insan eylemlerinden bağımsız
olarak var olan fiziksel bir yapıya benzemez. Toplumları her zaman, yapılaşma süreci
içerisindedir ve her an, onu oluşturan “yapı taşları” sizin ve benim gibi insanlar tarafından yeniden
kurulurlar. Örnek olarak, kahveyi ele alalım. Bir fincan kahve otomatik olarak elinize gelmez.
Siz, belirli bir kafeye gitmeyi, çay ya da Türk kahvesi içmeyi seçersiniz. Bu kararları verirken,
milyonlarca başka insan gibi, kahve piyasasını biçimlendirir ve belki de sizden binlerce kilometre
uzakta, dünyanın öteki tarafında yaşayan kahve üreticilerinin yaşamlarını etkilersiniz (Giddens,
2009: 89).
Bu iki yaklaşımda her ikisi aynı anda doğru olamayacaklarsa da aralarındaki bağlantıları
oldukça kolay bir şekilde görebiliriz. Durkheim'ın görüşü bazı bakımlardan tamamen
geçerlidir; toplumsal kurumlar her hangi bir bireyin var olmasından önce gelirler. Örneğin,
Britanya'da var olan para sistemini biz icat etmedik. Ancak paranın satın alabileceği mal ve
hizmetleri satın almak istersek, mevcut para sistemini kullanıp kullanmama konusunda da bir
tercih hakkına sahip değilim. Kabul edilmiş diğer bütün toplumsal kurumlar gibi para sistemi
de toplumun herhangi bir üyesinden bağımsız olarak vardır ve o bireyin faaliyetlerini kuşatır
(Giddens, 2009: 89).
Diğer yandan, fiziksel dünya bizim nasıl dışımızda ise toplumsal dünyanın da benzer
şekilde bizim 'dışımızda' olduğunu varsaymak açıkça yanıltıcıdır. Çünkü fiziksel dünya herhangi
bir beşeri varlık hayatta olsun ya da olmasın var olmaya devam ederdi fakat aynı şeyi toplum için
söylemek basitçe saçma bir şey olurdu. Tek tek düşünüldüklerinde toplum bireyin dışında
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olmakla birlikte, bütün bireyler birlikte düşünüldüğünde doğal olarak böyle olamaz (Giddens,
2009: 89).
Dahası, Durkheim'ın 'toplumsal olgu' dediği şeyler yaptığımız şeyleri kuşatsa da belki
belirlemez. Bir günden diğerine varlık sürdürmek çok güçlük doğuracak olsa da kesin kararlı
olmam halinde para kullanmadan yaşamayı seçebilirdim, insani varlıklar olarak bizler tercihler
yapmaktayız ve etrafımızdaki olaylara sadece edilgen bir şekilde tepki vermiyoruz. 'Yapı' ile
'eylem' yaklaşımları arasındaki boşluğu gidermenin yolu günlük faaliyetlerimiz esnasında
toplumsal yapıyı inşa ettiğimizi ve yine inşa ettiğimizi kabul ve teslim etmektir. Örneğin, para
sitemini kullanıyor olmam o sistemin varlığına küçük fakat gerekli bir katkı yapar. Şayet herkes,
hatta insanların çoğunluğu, bir gün para kullanmamaya karar verse, para sistemi çözülür
(Giddens, 2009: 89).
'Yapı' ve 'eylem' ister istemez birbirleriyle bağlantılıdır, insanlar düzenli ve oldukça
tahmin edilebilir bir şekilde davrandıkları ölçüde ve müddetçe toplumlar, topluluklar ve grupların
yapısı vardır. Öte yandan, bireyler olarak her birimiz, toplumsal olarak yapılandırılmış çok büyük
miktarda bilgiye sahip olduğumuz için 'eylem' mümkündür. Bunu en iyi açıklamanın yolu “dil”
örneğine başvurmaktır. Var olabilmek için dilin toplumsal bakımdan yapılandırılmış olması
gerekir. “Dil” kullanımında her konuşmacının uyması gereken kurallar vardır. Söz, belli dilbilgisi
kurallarını takip etmediğinde, bir kimsenin belli bir bağlamda söylediklerinin anlamı olmaz.
Ancak, dilin yapısal özellikleri bireysel dil kullanıcıların uygulamada bu kuralları izlemeleri
sayesinde vardır. Dil sürekli olarak yapılaşma sürecindedir (Giddens, 2009: 89- 90).
İnsani varlıklar olarak bizler her ne isek, büyük ölçüde, karmaşık bir adetler dizisi takip
ettiğimiz için öyleyiz. Örneğin sokakta birbirlerinin yanından geçerken yabancı kişilerin dikkat
ettiği merasimler. Öte yandan, bu bilgi yeteneğimizi eylemlerimize uyguladığımızda, kendilerini
kaynak olarak kullandığımız kurallara ve adetlere güç ve içerik katmaktayız. Yapılaşma teorisi
'yapının ikiliği' her zaman varsayar. Bu da demektir ki, bütün toplumsal eylemler yapının var
oluşunu varsayar. Fakat aynı zamanda, yapı da eylemi varsayar çünkü yapı insan davranışının
düzenliliklerine dayanır (Giddens, 2009: 90).

3.3. Jürgen Habermas; İletişimsel Eylem Teorisi
3.3.1 Jürgen Habermas
Habermas hakkında bilgi için Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) bölümüne bakılabilir.

3.3.2.Kamusal Alan
Gündelik kullanımda kamusal alan kavramı, devlet anlamına yakın bir anlamda
kullanılır. Ancak kamusal alan ile devlet zannedildiğinin aksine aslında birbiriyle örtüşmez
hatta bunun tam tersidir. Her ne kadar lafın gelişi olarak devlet otoritesi için kamusal alanın
yürütücüsü deniyor olsa da devlet aslında kamusal alanın bir parçası değildir. Devlet
otoritesinin genellikle “kamu” otoritesi olarak görülmesi, devletin tüm yurttaşların selametiyle
ilgilenmesi görevinden kaynaklanmaktadır (Habermas, 2005: 95- 96).
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Jürgen Habermas kamusal alan kavramı üzerinde duran en etkili isimlerden biridir.
Habermas, kamusal alan kavramıyla toplumsal yaşam içinde tüm yurttaşların erişebildiği ve
kamuoyuna benzer bir şeyin oluşturulabildiği bir alanı kastetmektedir. Bu alana tüm
yurttaşların ulaşması garanti altına alınması gerekir. Bireylerin kamusal bir gövde oluşturarak
toplandıkları her konuşma durumunda, kamusal alanın bir parçası varlık kazanmaktadır
(Habermas, 2005: 95).
Kamusal alan “ne iş ve meslek sahiplerinin özel işlerini görürken yaptıkları
davranışlara; ne de bir devlet bürokrasisinin yasal sınırlarına tabi anayasal bir düzenin
üyelerinin davranışlarına benzer. Yurttaşlar ancak, genel yarara ilişkin meseleler hakkında
kısıtlanmamış bir tarzda, yani toplanma, örgütlenme, kanaatlerini ifade etme ve yayınlama
özgürlükleri garantilenmiş olarak tartışabildiklerinde kamusal bir gövde biçiminde davranmış
olurlar. Bu tür bir iletişimin daha genel bir kamusal gövde içinde gerçekleşmesi, bilginin
muhataplarına aktarılmasını ve onların etkilenmesini mümkün kılacak özgül araçları gerektirir.
Günümüzde gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon kamusal alanın iletişim araçlarıdır.”
(Habermas, 2005: 95).
Habermas’a göre, kamusal alan yurttaşların bir araya gelip iletişime geçtiği ortak bir
alandır ve kamusal alandaki iletişim gazete, dergi, radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla
yayılmaktadır. Medya ile kamusal alan ilişkisine vurgu yapan Habermas, medyayı hem kamusal
alanın bir parçası hem de kamusal alandaki mücadele biçimlerini olanaklı kılacak bir alan
olarak görmektedir.
Kamusal alan kavramını tarihsel bir perspektifle ele alan Habermas, kamusal alan- özel
alan ayrımının ilk kez gündeme geldiğini söylediği burjuva toplumu dönemine gitmektedir.
Habermas, Ortaçağ Avrupa toplumunda özel alandan ayrı bir kamusal alan fikrinin belirgin
olmadığını, bu dönemlerde prensin mührünün kamusal sayılmasının bir tesadüf olmadığını
belirtmektedir. Habermas Ortaçağ’da iktidarın kamusal bir temsiliyetinin söz konusu olmasıyla
birlikte aynı zamanda özel ve kamusal diye bir ayrımdan söz etmenin mümkün olmadığını ifade
etmektedir. Ona göre Ortaçağ’daki kamusal alan temsili bir kamusal alandır ve bu temsili
kamusal alan doğrudan bir yöneticinin varlığına bağlıdır (Habermas, 2005: 97). Temsili
kamusal alanda bireylerin özgürce fikirlerini söyleyip tartışabildiği bir kamusal alandan
bahsedilemez. Temsili kamusal alan anlayışında bir yönetici kamusal alandaki bireyleri
temsilen kamusal alanda etkinlik gösterir. Habermas’ın tipleştirdiği kamusal alan bu bakımdan
Ortaçağ dönemindeki temsili kamusal alandan oldukça farklıdır.
Kamusal alan kavramı burjuva toplumunun ortaya çıkışıyla ilişkilendiren Habermas’a
göre, kamusal alan ve kamuoyu kavramları ilk kez on sekizinci yüzyılın sonundan itibaren
meydana gelen birtakım tarihsel ve toplumsal gelişmelerin sonucunda gündeme gelmiştir. On
sekizinci yüzyılın sonunda feodal otoriteler özel unsurlar ve kamusal unsurlar olarak ayrılmış,
reform hareketi sonucunda din bireylerin vicdanlarına ait özel bir konu haline gelmiştir. Bir
yönetici olarak prensin özel hane masraflarından ayrılmasıyla ilk kez özel ve kamusal ayrımı
ortaya çıkmıştır. Kamusal otoritenin kurumları olarak bürokrasi, ordu ve kısmen hukuki
organlar prensin özelleşmiş sarayından bağımsız hale gelmişlerdir. Dönüşen feodal tabakalar
neticesinde soylular kamusal otorite organlarını, parlamento ve hukuki kurumları
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oluşturmuşlardır. Ticaret ve çeşitli türdeki mesleklerle uğraşan kesimler ise devletten ayrı bir
özel alan yaratmışlardır. Böylece burjuva toplumu gelişmeye başlamıştır (Habermas, 2005: 9698).
Kamusal alan ve kamuoyu kavramlarını tarihsel gelişmeler üzerinden değerlendiren
Habermas’ın incelediği, anlattığı ve tipleştirdiği kamu da burjuva kamusudur. Feodalitede lider
bir birey üzerinden tanımlanan temsili kamusal alan yerini ulusal ve bölgesel devletlerle birlikte
ortaya çıkan kamusal otoriteye bırakmıştır. Bu andan itibaren kamu artık otorite bahşedilmiş
bir prensin temsili sarayını ifade etmemektedir, artık kamu denince otoritenin yasal
kullanımıyla var olan bir kurum anlaşılmaktadır (Habermas, 2005: 98).
Habermas’a göre kamusal alan, tarihsel olarak anlattığı bu süreçte değişime uğramıştır,
burjuva kamusal alanının ortaya çıkmasından sonra da yeni toplumsal gelişmelerle birlikte
kamusal alan dönüşüm yaşamıştır. Habermas burada burjuva kamusal alanından sonra, liberal
kamusal alan ve sosyal refah devleti içindeki kamusal alan fikrinden bahsetmektedir. Ona göre
sosyal refah devleti içerisinde saklanan kamusal alan fikri kamusal alanın yapısal dönüşümü
içerisinde ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehlikenin ortadan kaldırılması için
toplumsal ve politik iktidarın farklı bir biçimde, rasyonel olarak yeniden örgütlenmesi
gerekmektedir (Habermas, 2005:102).
Habermas’a göre, kamusal alan kavramının dönüşüm geçirmesi burjuva sınıfının ortaya
çıkışıyla başlamıştır. On sekizinci yüzyılın sonundaki tarihsel ve toplumsal gelişmelere bağlı
olarak artık burjuva kamusal alanından bahsedilmeye başlanmaktadır. Takip eden yüzyıllarda
kamusal alan ve özel alan kavramları yapısal olarak dönüşüme uğramıştır. Günümüzde ise
yurttaşların bir araya gelip fikir alışverişi yapabileceği ve kamusal meselelerle ilgili
tartışabileceği ve ‘geçici çözüm önerisi’ üretebileceği bir yer olarak kamusal alandan söz
edebilmek için buna uygun bir iletişim türünden bahsedilmesi gerekmektedir. Habermas’ın
bunun için kamusal alanda tanımladığı iletişim biçimi, iletişimsel eylem teorisini geliştirmiştir.
Habermas, kamusal alan ve özel alan kavramlarının birleşmesi ve ayrılmasını da tarihsel
bir işleyiş içerisinde açıklamaktadır. On dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren kamusal gücün
özel şahısların arasındaki alışverişe yönelik müdahalelerinin dolaysız olarak onların özel
alanından kaynaklanan tepkilere aracılık ettiğini belirtmektedir. Devletin toplumsal alana
müdahalesi, sadece özel alanın içerisinde halledilemeyecek olan çıkar çelişkilerinin siyasal
alana aktarılmasından doğmaktadır. Devletin toplumsal alana müdahalesiyle kamusal yetkiler
özel birliklere devredilmiştir. Burada Habermas, kamusal otoritenin özel alanı kaplayan
genişlemesinin, toplumsal güçlerin yerine kamusal otoriteye sahip devlet gücünün geçmesiyle
ilişkili olduğunu söylemektedir. Toplumun giderek devletleştirilmesi ve kendini dayatan
devletin toplumsallaştırılması burjuva kamusundaki devlet ile toplum arasındaki ayrışmayı
tahribata uğratmıştır. Burada ise kamusal ile özel arasındaki ayrımdan kopan, yeniden
siyasallaşmış bir toplumsal alan meydana gelmektedir. Bu alan liberal kamuyu ortadan
kaldırmaktadır (Habermas, 2002: 256-257).
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3.3.3. İletişimsel Eylem Teorisi
İletişimsel eylem, bireylerin tahakkümsüz bir biçimde fikirlerini özgürce ifade ettikleri,
kimsenin kimse üzerinde üstünlük kurmadığı ve fikirlerinden ötürü birbirini aşağılamadığı bir
iletişim ortamını anlatır. İletişimsel eylem, tarafların bir dünyayla ilişki kurarak karşılıklı kabul
edilebilir ya da tartışılabilir geçerlilik iddialarında bulunduğu anlaşma süreçleri ifade eder
(Habermas, 2001:127).
Habermas’ın temel yaklaşımı, dünya hakkında iddiada bulunmak için sözgelimi,
haykırışlara ya da emirlerin verilmesine karşıt olarak dilin ciddi bir kullanımının şu iddiaları
varsaydığıdır; 1- Söylediğimiz şeyin anlamı vardır ve doğrudur; 2- Onu söylerken samimiyizdir;
3- Onu söyleme hakkımız vardır. Bu iddialar, dinleyicilerimiz veya okuyucularımızca
sorgulanabilir. Habermas’a göre, hiçbir kimseyi ve ilgili hiçbir kanıtı ya da argümanı dışlamayan
rasyonel anlaşma, beyanlarımızda oluşturduğumuz ve var saydığımız iddiaların haklı
çıkartılmasını sağlayacaktır. Habermas, bu düşüncenin bize eninde sonunda üzerinde rasyonel
olarak bir anlaşmaya varacağımız şey olarak bir hakikat teorisi vereceğini iddia eder (Outhwaite,
2008: 252).
Geçerlilik iddiaları; iletişimsel eylemleri, öteki tüm sosyal eylemlerden, onların sözsel
bağlayıcılık etkileriyle ayırdıktan sonra, iletişimsel eylemlerin çeşitliliğini söz eylemleri tiplerine
göre sınıflandırmak uygun olacaktır. Bir dinleyicinin, bir konuşucunun ifadesinde, rasyonel
olarak güdülenmiş bir biçimde 'evet' ya da 'hayır' diyerek tavır alma seçenekleri, söz eylemlerinin
sınıflandırılmasında uygun bir kılavuzdur. Konuşucu (1) önceden bildirilmiş bir niyet için bir
geçerlilik iddiasını; (2) talimatıyla, bir dilek için bir geçerlilik iddiasını; (3) itirafıyla bir duygu
ifadesi için bir geçerlilik iddiasını ve (4) tahminiyle de bir önerme için bir geçerlilik iddiasını
birleştirir. Bunlara karşılık olarak bir dinleyen 'hayır' biçiminde bir tavır almayla (1) ve (2)'nin
uygunluğuna, (3)'ün içtenliğine ve (4)'ün doğruluğuna karşı çıkar (Habermas, 2001: 324).
Habermas’ göre, basit bir emirle, bir geçerlilik iddiası üzerinden değil, bir iktidar iddiası
üzerinden eylemi koordine edici bir bağlam etkisine ulaşılmasının hedeflendiği doğrudur; ama bu
iktidar iddiasının işleyişini, bir karşı oyuncunun üzerinde stratejik etkide bulunma örneğine göre
çözümlemek yanlıştır. Yalnızca sınırdaki durumlarda, emir kipinde bir istem dışavurumu salt
tehdit eden yaptırımların şiddetine açık bir boyun eğme temelinde sonradan kabul görebilir.
Normal durumda basit emirler kesinlikle iletişimsel eylem çerçevesinde işler, çünkü
konuşucunun emir olarak ifade ettiği iddiasıyla dayandığı iktidar konumu, muhataplar tarafından
kabul edilir ve bu konum açıkça normatif otoriteye değil, olgusal olarak alışılmış iktidara
dayandığın da kabul edilir. Bu yüzden, normatif olarak yetkilendirilmiş emirler ile basit emirler
arasında keskin bir sınır çekmenin sürdürülemediğine, salt olgusal olarak alışılmış iktidar ve
normatif otoriteye dönüştürülmüş iktidar arasında daha çok bir süreklilik bulunduğuna
inandırıcılık kazandırıldığında elbette sözsel bir güç atfettiğimiz tüm emirler normatif olarak
yetkilendirilmiş dilekler modeline göre çözümlenebilir (Habermas, 2001: 17).
Hiç kuşkusuz, bir tarafın öteki tarafa, sinyaller yoluyla bir şey anlatmaya çalışması, onun
durum algılamalarının çıkarım yoluyla işlenmesi üzerinden belirli bir görüş oluşturması ya da
belirli niyetleri kavramasını sağlaması ya da bir tarafın diğer taraftan, kendi amaçları zaten
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alışılmış bir gündelik iletişim pratiği zemininde dikkati çekmeyecek bir biçimde yararlanması,
yani dilsel araçları manipülatif bir biçimde kullanarak, kendi istediği bir davranışta bulunmasını
sağlaması ve böylelikle onu kendi eylem başarısı için araçsallaştırması gibi sonsuz sayıda dolaylı
anlaşma biçimi vardır. Sonuçlara yönlenmiş böyle bir dil kullanımının örnekleri söz eyleminin
anlaşmaya yönlenmiş eyleme model olma değerini düşürüyor gibiler. Genel olarak dolaylı yoldan
anlaşmanın, bir şeyi dolaylı olarak anlatmanın ya da anlaşılmasını sağlamanın yararlandıkları
özgün kipin olduğu anlaşmaya yönlenmiş dil kullanımı gösterilirse, böyle bir değerden düşme
söz konusu olmaz (Habermas, 2001: 17).
Eylem ve etkileşim arasındaki temel ayırımı başlangıç noktası kabul eden Habermas,
amaca yönelik rasyonel eylemi (çatışma) ve iletişimsel eylemi (etkileşim) kullanmaya meyilli
olduğu halde onun yazılarına baştan sona bu ayırım ışık tutar (Ritzer, 2014: 290). Amaca yönelik
rasyonel eylemin gayesi, bir hedefin elde edilmesi olduğu halde, iletişimsel eylemin amacı
iletişimsel anlamanın elde edilmesidir. İletişimsel eylemde önemli bir konuşma bileşeni vardır.
Bununla birlikte, bu tür eylem “konuşma eylemleri veya eşdeğerde sözlü olmayan ifadeleri kapsayan
eylemden daha geniştir (Habermas, 1984: 284).
Sonuç olarak, iletişimsel eylem ile söylem arasında ayrım yapan Habermas’a göre,
“iletişimsel eylem”, günlük yaşamda meydana geldiği halde, “söylem”, deneyim ve eylem
bağlamlarından kopartılmış olan iletişim biçimidir ve yapısı bize; paranteze alınan doğruluk
iddiaları, tavsiyeler veya uyarıların tartışmanın seçkin nesnesi olduğunu; daha iyi argümanın
dışında hiçbir gücün uygulanmadığını ve işbirliği içinde doğruluk arayışı güdüsü dışındaki tüm
güdülerin dışlandığını iddia eder (Habermas, 1975: 107- 108).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal eylem teorileri, toplumu bireyden ayrı bir gerçeklik, bireyi de bu toplum içinde
toplumun kurallarına göre yaşamak zorunda gören ana akım sosyoloji geleneğinin aksine
toplum hayatının yaşanabilmesinde bireyler arasında gerçekleşen etkileşime vurgu yaparlar.
Bourdieu ve ekibi, Fransa’daki eğitim sisteminde modern yaşamın etkisi, zengin- fakir
ayrımı, müzeye gitme alışkanlığı, amatör fotoğrafçılık, ev dekorasyonu, moda tasarımı ve
aydınların hizipçi yapıları gibi birçok, hayatın içinden, konuları çalışmıştır.
“Habitus” Bourdieu’nun sosyoloji literatürüne kazandırdığı önemli kavramlarından
biridir. Habitus; insanların sosyal dünyayla baş ettiği zihinsel ve bilişsel bir yapıdır.
Habitus hem dayanıklı hem de dönüştürülebilirdir. Bir alandan diğerine aktarılabilir.
Fakat insanlar uygun olmayan habituslara da sahip olabilir. Bourdieu bu durumu “hystersis”
olarak tanımlar.
Bourdieu, alanı ve içinde süren mücadeleleri tanımlamak için askeri muhayyileyi kullanır.
Sermaye hem kendi hem de başkalarının kaderini kontrol etme olanağı sağlar. Bourdieu dört çeşit
sermaye olduğunu söyler. Bunlar: ekonomik sermaye, kültürel sermaye, sosyal sermaye ve
sembolik sermayedir.
Bourdieu’nun sosyoloji literatürüne kazandırdığı bir diğer kavram da “sembolik şiddet”tir
Giddens’a göre 'yapı' ile 'eylem' yaklaşımları arasındaki boşluğu gidermenin yolu günlük
faaliyetlerimiz esnasında toplumsal yapıyı inşa ettiğimizi ve yine inşa ettiğimizi kabul ve teslim
etmektir.
Jürgen Habermas’ın çalışmalarının ana temaları; 1- Hem pozitivizmin, hem de bilim ve
teknolojinin araçsal kullanımlarının eleştirisi, 2- Eleştirel teorinin yeniden inşası ve
güncelleştirilmesi, 3- Marksizm’in yeniden inşası, özellikle tarihsel materyalizmin, ekonominin
devlet tarafından kontrolü ve ideolojik gücün günümüzdeki önemi bağlamında, yeniden
değerlendirilmesi ve 4- Yeni bir bilgi ve iletişim teorisinin geliştirilmesidir.
Sonuç olarak, iletişimsel eylem ile söylem arasında ayrım yapan Habermas’a göre,
“iletişimsel eylem”, günlük yaşamda meydana geldiği halde, “söylem”, deneyim ve eylem
bağlamlarından kopartılmış olan iletişim biçimidir
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Bölüm Soruları
1) Habermas’a göre iletişimsel eylemin amacı nedir?
a) Dünyayı ve hayatı anlamlandırmak.
b) İletişimsel anlamanın elde edilmesidir.
c) İletişim bozuklukları gidermek.
d) Uluslararası iletişimi sağlamak.
e) Eleştrel düşünmeyi sağlamak
2) İnsanların uygun olmayan habituslara da sahip olabileceğini söyleyen Bourdieu bu
durumu açıklamak için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaos
b) Anomi
c) Hystersis
d) Kültürel
e) Hipotetik
3) Bourdieu’ya göre, hem kabile toplumları hem de kapitalist toplumlar için
tabakalaşma ve çatışma için alan oluşturan nedir?
a) Din
b) Kimlik
c) Tarih
d) Kültür
e) Üretim ilişkileri
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4) Alan ve sermeye kavramlarını sosyolojiye kazandıran sosyolog aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Harold Garfinkel
b) Anthony Giddens
c) Jürgen Habermas
d) Perre Bourdieu
e) Max Weber
5) İletişimsel eylem teorisi aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) Jürgen Habermas
b) Anthony Giddens
c) Perre Bourdieu
d) Harold Garfinkel
e) Max Weber

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) d, 5) a
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4. GÜNDELİK HAYATA SOSYOLOJİK BAKMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kavram olarak gündelik hayat
4.2. Gündelik Hayata Sosyolojik Bakmak
4.3. Gündelik hayatın sosyolojisinin öncü isimleri
4.3.1. Henri Lefebvre
4.3.2. Michel de Certeau
4.3.3. Agnes Heller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Gündelik hayatı anlamak tüm toplumu anlamaktır. Cümlesinden ne anlamalıyız?
2) Bu gün, dün, önceki gün, gecen hafta bu gün, önceki ay bu gün, geçen yıl bu gün
neler yapıyor olduğunuzu hatırlıyor musunuz?
3) Bir sosyolog gündelik hayatı neden ve nasıl inceler?
4) Gündelik Hayatın Sosyolojisin öncü isimlerinin ortak özellikleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kavram olarak
gündelik hayat

Gündelik hayatın sosyolojik
tanımını yapabilmek

Ders materyallerinden
faydalanmak. Sosyolojik
düşünmek.

Gündelik Hayata
Sosyolojik Bakmak

Gündelik hayatı incelemenin
sosyolojiye nasıl katkısının
olabileceğini kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak. Gündelik hayatta
sosyolojik gözlem yapmak.

Gündelik hayatın
sosyolojisinin öncü
isimleri

Gündelik Hayatın
Ders materyallerinden
Sosyolojisinin öncü isimlerini
faydalanmak.
tanımak.
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Anahtar Kavramlar
•

Modernite

•

Rutin

•

Gündelik hayat

•

Gündelik hayatın eleştirisi

•

Henri Lefebvre

•

Michel De Certeau

•

Agnes Heller
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Giriş
Çağdaş anlamda bir bilim olarak, 18. yy.’da temelleri atılan sosyolojinin, bir alt disiplini
olan Gündelik Hayatın Sosyolojisi toplumsal hayatı ve değişimleri her yönüyle inceleyen,
toplumsal olgulara farklı bakış açılarıyla ve eleştirel bir şekilde yaklaşarak bu olguların altında
yatan gerçekleri ortaya çıkarmayı amaç edinen bir sosyal bilim dalıdır. Gündelik Hayatın
Sosyolojisi, hayatın görünüşte bilindik olan yanlarının nasıl başka bir gözle görülebileceğini ve
yorumlanabileceğini göstermeye çalışır. Yani, Gündelik Hayatın Sosyolojisi, aşina olanın
yeniden keşfedilmeye çalışılması mücadelesidir.
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4.1. Kavram Olarak Gündelik Hayat
Gündelik hayat, içinde yaşadığımız toplumsal yapının dinamikleriyle bireyin karşılıklı
etkileşimi sonucunda inşa edilen ve süreç içinde kalıplaşarak tekrar edip duran günlük hayat
pratiklerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Gündelik kelimesi genelde tekrar edip
duran ve bir yönüyle de sıradan ve basit işleyen hayatı çağrıştırır. Bu nedenle gündelik hayat
sosyal bilimlerde uzun süre göz ardı edilen ve önemsenmeyen ancak son dönemde sosyal
bilimlerin ilgi alanına girmiş bir kavramdır.
Gündelik hayatın göz ardı edilmesinin nedeni; onun basit, sade ve gelişigüzel tarzda
işleyen özelliği olabilir. Ancak gündelik hayatı önemsemeyen düşünürlerin dikkat etmediği
nokta, gelişigüzel işliyor izlenimi veren hayatın, aslında “kendini, yok zannettirecek kadar
gizleyebilmiş” bir bilincinin varlığıdır. Gündelik hayat, küreselleşme, modernite, teknolojik
gelişmeler gibi öğeler tarafından etkilenmektedir. Ancak gündelik hayat, bu etkilerle meydana
gelen değişim ve dönüşümlere rağmen yine de kendi içinde bir uyuma sahiptir.
Gündelik hayat, sosyal gerçekliğin inşa edildiği bir alandır ve ona olan ilgi on
dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında artmaya başlamıştır. Günümüz
sosyal bilimcileri, gündelik hayatı, farklı açılardan ele alarak gündeme taşımaktadır. Gündelik
hayat ister bir kurgunun, isterse sıradan bir gerçekliğin ürünü olsun sonuçta bir teşhirdir ve akıp
giden zaman içinde, çoğu zaman yorumlanmasında güçlük çekilen birtakım görüntüleri
içermektedir. Bu nedenle, gündelik hayatın görünürdeki yoksulluğuna takılmadan onun gizli
olan zenginliğini ortaya çıkarmak gerekir. Bu çaba, yüzeyselin altındaki derinliği açığa
çıkarmak kadar olağanlığın olağanüstülüğüne ulaşmak için de gerekli bir faaliyettir (Lefebvre,
1995: 16).
Gündelik hayat, tarihsel olanla temas edilen bir alan olmasına rağmen, bugün genellikle
önemsiz sayılarak göz ardı edilmekte, parçalanmakta ya da meta düzeyine indirgenerek
fetişleştirilmektedir. Oysa gündelik hayat üzerine eleştirel olarak düşünmek, son tahlilde sosyal
gerçeklik dünyasında varlığını sürdüren çelişkileri kavramak için yeterli bir imkân sağlayabilir.
Hatta gündelik hayatı, kendi iç gerginlikleri ve çatışmaları içinde kavramak ve bu şekilde
beliren toplumsal anlamlara ulaşmak, kültürün dönüştürülmesini de mümkün kılabilir (Willis,
1991: 184). Esasen içinde her şeyin öğrenilerek içselleştirildiği gündelik hayat
dönüştürülmeden hiçbir talep ve hayalin gerçekleşmesi mümkün değildir. Buna rağmen yine de
popüler ilgiler, günlük hayatın bilincine yönelik sorunlarla ilgilenmek yerine teorik bilincin
analizine ilişkin sorunlarla ilgilenmeyi daha çekici hale getirmektedir (Kellner, 2005: 24).
Toplumsal hayattaki işaret, sembol, eylem ve niyetler doğal bir süreklilik içinde
kendilerini yansıtmakta ve ancak gündelik hayat içinde anlam bulmaktadır. Kendisini oluşturan
nesneler, mekânlar ve simgesel anlamlar kültürden bağımsız değildir. Kültür ise insanların
gündelik hayat karşısında geliştirdikleri ve semboller olarak aktardıkları anlamlar bütünüdür.
Anlamlandırma sistemi, bir yandan mevcut semboller aracılığıyla sosyal hayatı inşa ederken
bir yandan da bu sembolleri toplumun üyelerine gerçeklik olarak sunmaktadır. Böylece belirli
bir hayat tarzı ile gerçeklik arasındaki ilişkileri dengeleyen kültür, sembol oluşturma
süreçlerinden ortaya çıkan gelenekler aracılığıyla varlığını devam ettirir.
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Gündelik hayatın bilinci, bireye alelade olaylar arasında yolunu bulma ve hayatını, diğer
bireylerin arasında sürdürme olanağı veren bir anlamlar ağı sağlamaktadır. Bu ağların tümü,
özel bir sosyal hayat alanı inşa etmektedir (Kellner, 2005: 23). Gündelik hayat incelemelerini,
toplumların geçirdiği modernleşme sürecinin izini sürmek için kullanılabilecek en elverişli
araçlar arasında saymak hiç de abartılı olmaz. Çünkü bu yolla günlük hayat kalıpları, desenleri,
zihniyet yapıları, dünya algıları, hayat tasavvurları ve bu sınırlarda gerçekleşen altüst oluşlar ya
da sıradan farklılaşmalar açıkça izlenebilmektedir (Lefebvre, 2012: 49- 50).

4.2. Gündelik Hayata Sosyolojik Bakmak
Gündelik hayatın sosyolojisine ilişkin temel soru şudur; gündelik hayatta birisiyle
karşılaşmak, birine selam vermek, alışveriş yaparken satıcıyla birkaç fazladan kelam etmek, bir
arkadaşınızı ziyaret edip hal hatır sormak gibi bir sürü basit sıradan sürekli tekrar edip duran
davranışlar neden inceleme konusu yapılsın? Yüzeysel bir gözlemle gündelik hayat söylendiği
gibi basit sıradan ve hatta çoğu zaman anlamsızmış gibi görünen davranışların sergilendiği bir
alan olarak görülebilir. Ancak özellikle yorumlayıcı sosyoloji açısından son derece önemli olan
sosyal etkileşimler bu basit ve sıradan gözüken gündelik hayatta meydana gelmektedir.
Gündelik hayatta meydana gelen sosyal etkileşimin incelenmesi temelde üç bakımdan
önemlidir. İlk olarak; bizim gündelik hayat rutinlerimiz başkalarıyla sürekli olarak giriştiğimiz
etkileşim ile biçim kazanır ve yaşamımız, her gün, her hafta, her ay ve her yıl benzer davranış
kalıplarını tekrarlama yoluyla düzenlenmektedir. Bunları inceleyerek kendimiz ve içinde
yaşadığımız toplum yaşamı hakkında çok şey öğrenebiliriz (Giddens, 2012: 168). Örneğin,
içinde yaşadığınız günün bir anının alın ve dün, ondan önceki gün ve ondan bir önceki gün aynı
zaman diliminde neler yaptığınızı düşünün. Muhtemelen benzer şeyler yaptığınızı göreceksiniz.
Eğer hayatınızda, yakın zamanda evlenmek, yeni bir işe girmek, hayatınızın akışını
değiştirebilecek ölçüde bir kaza geçirmek veya tanımadığınız bir yakınızdan yüklü bir mirasın
size kalması gibi bir olay yaşadıysanız farklı bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak yakın zamanda
yeni hayatınıza göre yeni pratikler oluşacak bu gündelik hayat pratikleri tekrar rutinleşmeye
başlayacaktır. İkinci olarak; gündelik hayatı incelemek, bize, insanların gerçekliği
değiştirebilecek eylemelere nasıl giriştiklerini gösterir. Yorumlayıcı sosyolojiye göre, bireyin
toplum içindeki davranışları her ne kadar toplumsal normlar tarafından yönlendirilse de birey
toplum içinde aktiftir. Birey karşılaştığı yeni bir durum karşısında yaratıcı eylemde bulunma
kapasitesine sahip olduğu için eylemleriyle toplumsal gerçekliklerin inşasına katkıda bulunur.
Üçüncü olarak ise kısmen dar bir alanda gerçekleşen gündelik hayattaki toplumsal etkileşimin
incelenmesi daha büyük toplumsal düzen ve kurumların anlaşılmasında yardımcı olur (Giddens,
2012: 168- 169). Bizim kendi gündelik hayat alanımızda gerçekleştirdiğimiz rutinlerin
benzerlerini toplum diğer kesimlerinde de veya diğer toplumlarda da görebiliriz. Örneğin
üzgün, kızgın, neşeli veya endişeli bir yüz ifadesi hemen her toplumda benzer anlamları
çağrıştırır.
En olağanüstü olan şey aynı zamanda en gündeliktir. En tuhaf olan şey genellikle en
bayağı olandır ve günümüzde kullanılan “mitsel” kavramı bu durumun bir yanılsamasıdır.
Bağlamının, yani yorumlarının ve onu arttıran ama aynı zamanda katlanılır kılan şeyin dışına
çıkartıldığında bayağılığı içinde, yani onu bayağı, boğucu, bunaltıcı kılan şey içinde
65

sunulduğunda bayağı olan olağandışı olur ve alışıldık olan şey de “mitsel” olur. Benzer şekilde;
topraktan ve diğer bitkilerden ayrılan mütevazı bir bitki, yakından bakıldığında bir “mucize”
halini alır (Lefebvre, 2012: 19).
Ailemiz, çevremiz ve sınıfımızdan insanlarla yan yana yaşıyoruz. Sabit bir izlenim olan
yakınlık, onları tanıdığımızı, bizim için onların tanımlı sınırları olduğu ve bizim için olan
tanımlı sınırların, onlar için de olduğu düşüncesini bize verir. Onları tanımlarız ve
değerlendiririz. Kendimizi onlarla özdeşleştirebiliriz ya da onları kendi dünyamızdan dışlarız.
Oysa aşina olan şey aşina diye biliniyor demek değildir. Hegel, “Aşina olan bilinmez” der.
Aşinalık, insanları örter ve onlara tanıdığımız bir maske vererek onları bilmemizi güçleştirir
(Lefebvre, 2012: 20).
Gündelik hayatta, bireylerle ürünler arasındaki toplumsal ilişkinin farklı yönleri vardır.
Bu ilişkiler ağı, üretim ve tüketim sürecinin iktisadi incelemesine indirgenemez. Bu ilişkiler ağı
bir sosyoloji içerir. İktisatçının kavrayamadığı ideolojik, kültürel, hatta ahlaki yönleri vardır.
İhtiyaçlar ve mal varlıkları bir yandan politik ekonomiyi diğer yandan ahlakı, toplumsal sınıf
teorilerini, toplum eleştirisini ve toplumun, kültürün, uygarlığın tanımını, dolayısıyla
sosyolojiyi ilgilendirir.
Gündelik hayatın cevheri olan mütevazı ve zengin “insan malzemesi” bütün
yabancılaşmayı aşar ve “yabancılaşmadan kurtulmayı” temellendirir. İnsan doğası ifadesini,
diyalektik olarak ve tam anlamıyla ele alırsak, Gündelik Hayatın Sosyolojisi’nin insan doğasını
somut olarak incelediğini söyleyebiliriz. Hayatın içine katılan sosyolog yaşamın anlamına ve
gelişimine göz kulak olur. Böylece o gündelik hayatın içinde toplumsal değişmeyi sağlayan ve
toplumsal değişmeyi yavaşlatan veya engelleyen şeyi ortaya koyabilir.

4.3. Gündelik Hayatın Sosyolojisi’nin Öncü İsimleri
Gündelik hayatın sosyolojisi açısından en önemli kavramlardan birisi bağlama
gönderimdir. Bağlama gönderimlik her bir kelimenin kullanıldığı bağlama göre anlam
kazandığını, hatta kelimeyi söyleyenin kimliğinin o kelimenin anlaşılmasında oldukça etkili
olduğuna vurgu yapar. Yani dinlenen veya okunan metnin yorumlanmasında ve anlaşılmasında,
o metnin kim veya kimler tarafından hangi şartlarda oluşturulduğu önemlidir.

4.3.1. Henri Lefebvre
Henri Lefebvre, Fransız sosyolog, entelektüel ve felsefecidir. Daha çok Neo-Marksist
olarak bilinir. Lefebvre, Fransa'da doğmuştur. Paris Üniversitesi’nde (Sorbonne) felsefe
okumuş ve 1920 yılında mezun olmuştur. 1924 yılında beraber çalıştığı Paul Nizan, Norbert
Guterman, Georges Friedmann, Georges Politzer ve Pierre Morhange ile "Philosophies" adlı
felsefe grubunda bir "felsefi devrim" arayışında olmuştur. Bu çaba, Fransız Komünist Partisi’ne
(FKP) doğru kaymadan önce gerçeküstücüler ve diğer gruplarla temasa geçmelerini sağlamıştır.
1928'de FKP'ye katılan Lefebvre, 1930 - 1940 yılları arasında felsefe profesörü olarak çalışmış
ve 1940'da Fransız direnişine katılmıştır. 1944 - 1949 yıllarında Radiodiffusion Française'de
yönetici olmuş ve Toulouse'da Fransızca radyo yayıncılığı yapmıştır. “Gündelik Hayatın
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Eleştirisi” adlı eseri ilk olarak 1947 yılında basıldığında, entelektüeller arasında önemli bir etki
oluşturmuştur. 1958'de FKP'den ayrılmıştır. Daha sonraki yıllarda “Arguments” ve “New Left”
dergisinde yayın kuruluna katılmıştır. Lefebvre, 1965 yılında Nanterre'deki üniversiteye
geçmeden önce, 1961 yılında çalışmaya başladığı Strasbourg Üniversitesi'nde sosyoloji dersleri
vermiş ve 1991 yılında vefat etmiştir (Lefebvre, 2012: 1).
Lefebre’ye göre, gündelik hayat; örgütlenmiş ve tüketimi yönlendirilmiş toplumun
sahnesi ve modernliğin temel bir ürünüdür. O’na göre gündelik hayatın eleştirel çözümlemesi
ideolojileri açığa çıkaracak, gündelik hayat hakkında toplanan bilgi ise ideolojik eleştiriyi ve
sürekli bir özeleştiriyi kapsayacaktır (Lefebvre, 1995: 19). Lefebvre’nin ısrarla vurguladığı,
gündelik hayatın davranış kalıplarına yönelik sorgulamanın gerekliliğidir. O, gündelik hayatın
tekrarlardan oluştuğunu ve tekrarların oluşturduğu davranış kalıplarının keşfedilmesi
gerektiğini vurgular. Çünkü ona göre; toplumu oluşturan bireylerin tercihlerini nelerin
belirlediği, toplum içindeki davranışlarının neye göre biçimlendiği zor da olsa ancak bu yolla
anlaşılabilir.
Lefebvre, Sovyet devriminin gündelik hayatı dönüştüremediği için başarısız olduğunu
savunmaktadır. O’na göre;
toplumsal dönüşümün gündelik hayatı dönüştürmeden
gerçekleşmesi mümkün değildir. Lefebvre’in, Gündelik Hayatın Sosyolojisi açısından asıl
önemi ise; gündelik hayata ilgi uyandırmasıdır. O, gündelik hayatta sıradanlaşmış, bu nedenle
göz ardı edilen davranış kalıplarını araştırmanın çok önemli olduğuna dikkat çekmiştir.

4.3.2. Michel de Certeau
Michel de Certeau Mayıs 1925’te Chambery’de doğmuştur. Felsefe, klasik edebiyat,
tarih ve ilahiyat alanlarında iyi bir eğitim gördükten sonra 1950 yılında İsa Birliği’ne katılmış,
1956 yılında da papaz olmuştur. Klasik dönem Rönesans’ın mistik metinlerinin tarihi alanında
uzmanlaşmıştır. Ayrıca antropoloji, dilbilim ve psikanaliz yöntemleriyle ilgilenmiştir. Çok
sayıda öğrenci yetiştiren Certeau, Kaliforniya Üniversitesinde altı yıl ders verdikten sonra 1984
yılında “İnançlar Üstüne Tarihsel Antropolji” kürsüsünün başına geçmiştir. 9 Ocak 1986
yılında Paris’te ölmüştür (Certeau, 2009: X)
De Certeau'nun en bilinen eseri “Gündelik Hayatın Keşfi”dir. Bu eseriyle gündelik
hayatın üretim ve tüketim boyutu üzerinde durmuştur. Tüketicilerin edilgen oldukları
varsayımını reddeden de Certeau’ sıradan insanların yaratıcılığına dair düşüncelerini
delilleriyle birlikte ortaya koymaya çalışmıştır.
De Certeau, çalışmaların konusunu daha çok gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkan
davranış kalıplarının eleştirisi oluşturmaktadır. Onun ilgilendiği önemli bir konu da insanların
kendisine dayatılan kuralları, nasıl kendisine mal ettiği, onlarla nasıl başa çıktığıdır. Diğer bir
ifadeyle o, insanların “durumu idare etmek” anlamına gelen davranışlarıyla da ilgilenmektedir.
Ona göre; insanlar zamana ve mekâna bağlı olarak koşulları kendi istedikleri biçimde
değiştirmektedirler.
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De Certeau, otorite karşısında sıradan insanların dikkati başka yöne çekmeye
çalışmasını “peruk” kavramıyla açıklar. De Certeau, bunu bir tür nefsi müdafaa olarak görür,
her geçen gün daha disipline edilen, kuralları ve kontrol etme yöntemlerini sürekli geliştiren
modern toplumlarda bu tür nefsi müdafaaların bir tür isyan olduğunu savunur. Ona göre; sıradan
insanlar kendilerine dayatılan, onları uysallaştırmaya yönelik kurallar ve hayat biçimlerini
körce ve bağnazca inanarak algılamazlar. Şehirlerde, kültürde, dil gibi farklı mecralarda iktidar
sürekli sabitlenmiş bir meşruiyet arar, ama bu sabitlenmiş yorum ve anlamlar sıradan insanlar
tarafından yorumlanırken başkalaşırlar. O, bunları tüm kötü koşullara karşı inatla yeşeren
bitkilere benzetir.

4.3.3. Agnes Heller
Agnes Heller, gündelik hayat araştırmalarında Lefebvre ve De Certau kadar görüşlerine
başvurulan önemli bir isimdir. Heller, daha çok hümanist, sosyalist ve demokratik bir toplumun
nasıl oluşturulabileceği üzerinde durmaktadır. Ona göre; insanların gündelik hayattaki davranış
kalıplarının nasıl oluştuğu ve bu davranış kalıplarının zamanla nasıl dönüştükleri anlaşılmadan
toplumların sosyal ve ekonomik dönüşümlerini anlamak mümkün değildir.
Agnes Heller’e göre; toplumun dönüştürülebilmesi için bireylerin kendilerini
dönüştürmeleri gerekmektedir (Heller, 1990: 3). Yabancılaşma kavramını kullanan Heller,
kişinin yabancılaşmayı aşarak birey haline gelmesini önemsemektedir. Çünkü ona göre;
yabancılaşmadan kurtulmuş bireylerin oluşturduğu gündelik hayat, kişisel çıkarlardan daha
önemli değerlerle biçimlenecektir (Heller, 1990: 20).
Agnes Heller, burjuva toplumunun, bireyciliği, egoizmi meşrulaştırdığını ve kişinin
kendi çıkarını gözetmesinin herkesin yararına olacağı iddiasını rasyonelleştirdiğini, belirtir.
Ona göre; Ulus- devletin ortaya çıkışıyla bilim ve felsefe daha önce hayatı biçimlendiren dinin
rakibi olmuş, geçmişin korunan sınıfları ortadan kalkmış, gündelik hayat bütünüyle değişmiştir.
O, modern öncesi toplumu ve toplumsal ilişkileri biçimlendiren bilginin kapitalizmle geriye
dönülmez biçimde dönüştüğünü vurgulamaktadır (Heller, 1990: 20).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gündelik hayatın göz ardı edilmesinin nedeni; onun basit, sade ve gelişigüzel tarzda
işleyen özelliği olabilir. Ancak gündelik hayatı önemsemeyen düşünürlerin dikkat etmediği
nokta, gelişigüzel işliyor izlenimi veren hayatın, aslında “kendini, yok zannettirecek kadar
gizleyebilmiş” bir bilincinin varlığıdır.
Gündelik hayat incelemelerini, toplumların geçirdiği modernleşme sürecinin izini
sürmek için kullanılabilecek en elverişli araçlar arasında saymak hiç de abartılı olmaz. Çünkü
bu yolla günlük hayat kalıpları, desenleri, zihniyet yapıları, dünya algıları, hayat tasavvurları
ve bu sınırlarda gerçekleşen altüst oluşlar ya da sıradan farklılaşmalar açıkça izlenebilmektedir.
Gündelik hayatta meydana gelen sosyal etkileşimin incelenmesi temelde üç bakımdan
önemlidir. İlk olarak; bizim gündelik hayat rutinlerimiz başkalarıyla sürekli olarak giriştiğimiz
etkileşim ile biçim kazanır ve yaşamımız, her gün, her hafta, her ay ve her yıl benzer davranış
kalıplarını tekrarlama yoluyla düzenlenmektedir. İkinci olarak; gündelik hayatı incelemek,
bize, insanların gerçekliği değiştirebilecek eylemelere nasıl giriştiklerini gösterir. Üçüncü
olarak ise kısmen dar bir alanda gerçekleşen gündelik hayattaki toplumsal etkileşimin
incelenmesi daha büyük toplumsal düzen ve kurumların anlaşılmasında yardımcı olur
Gündelik Hayatın Sosyolojisi’nin insan doğasını somut olarak incelediğini
söyleyebiliriz. Hayatın içine katılan sosyolog yaşamın anlamına ve gelişimine göz kulak olur.
Böylece o gündelik hayatın içinde toplumsal değişmeyi sağlayan ve toplumsal değişmeyi
yavaşlatan veya engelleyen şeyi ortaya koyabilir.
Lefebvre, Sovyet devriminin gündelik hayatı dönüştüremediği için başarısız olduğunu
savunmaktadır. O’na göre;
toplumsal dönüşümün gündelik hayatı dönüştürmeden
gerçekleşmesi mümkün değildir.
De Certeau, otorite karşısında sıradan insanların dikkati başka yöne çekmeye
çalışmasını “peruk” kavramıyla açıklar.
Agnes Heller, burjuva toplumunun, bireyciliği, egoizmi meşrulaştırdığını ve kişinin
kendi çıkarını gözetmesinin herkesin yararına olacağı iddiasını rasyonelleştirdiğini, belirtir.
Ona göre; Ulus- devletin ortaya çıkışıyla bilim ve felsefe daha önce hayatı biçimlendiren dinin
rakibi olmuş, geçmişin korunan sınıfları ortadan kalkmış, gündelik hayat bütünüyle değişmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayattın sosyolojisine göre gündelik hayatı
incelemenin bize kazandırdıklarından biridir?
a) Gündelik hayatı incelemek doğanın yasalarının toplumlar içinde geçerli olduğunu
gösterir.
b) Gündelik hayatı incelemek gelecek hakkında öngörü imkanı sağlar
c) Gündelik hayatı incelemek bize zaman kazandırır.
d) Gündelik hayatı incelemek sosyal çevremizin genişlemesine katkı sağlar.
e) Gündelik hayatı incelemek İnsanların gerçekliği değiştirebilecek eylemelere nasıl
giriştiklerini gösterir.
2) Toplumsal dönüşümün başarılı olabilmesi için gündelik hayatın dönüştürülmesi
gerektiğini savunan sosyolog kimdir?
a) Max Wener
b) Vilfredo Pareto
c) Emile Durkheim
d) Henri Lefebvre
e) Erving Gofman
3) Sıradanlaşmış hayatı tekrar keşfetmeyi kendine amaç olarak belirlemiş olan
sosyoloji disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gündelik Hayatın Sosyolojisi
b) Ölüm Sosyolojisi
c) Suç Sosyolojisi
d) Din Sosyoloji
e) Sosyal Felsefe
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4) Aşağıdakilerden hangisi gündelik hayatın sosyolojisin alt alalarından biri değildir?
a) Sembolik Etkileşimcilik
b) Fenomenoloji
c) Yapısal İşlevselcilik
d) Etnometodoloji
e) Etiketleme Teorisi
5) “Gündelik Hayatın Eleştirisi” adlı eseriyle gündelik hayatın sosyolojisine katkı
yapmış olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Martin Slattery
b) Henri Lefebvre
c) Bertrand Russell
d) George Ritzer
e) Daniel Miller

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) a, 4) c, 5) b
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5. SEMBOLİK ETKİLEŞİMCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sembolik Etkileşimcilik
5.2. Sembolik Etkileşimciliğin Temel Kavramları
5.2.1. Benlik
5.2.2. Ayna Benlik
5.2.3. Bireysel Benlik ve Sosyal Benlik
5.2.4. Rol Oynama
5.2.5. Durum Tanımı
5.3. Sembolik Etkileşimciğin Temel Konuları
5.3.1. Düşünme Kapasitesi ve Etkileşim
5.3.2. Sembolleri ve Anlamları Öğrenme
5.3.3. Aksiyon ve Etkileşim
5.3.4. Seçim Yapma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Kalem” kelimesi sizde nasıl bir anlam çağrıştımaktadır?

2)

Aklınıza gelen ilk beş sembolü sayabilir misin?

3)

Sembollerin sembol olma özelliği nasıl gerçeleşir?

4)

Sembollerin toplum hayatının yaşanmasında nasıl bir rolü olabilir?

5)

Sembollerim toplumlar için önemi nedir?

6)

Bayrağın özgürlüğüm sembolü olması ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sembolik Etkileşimcilik

Sembolllerin toplum
hayatının inşasında ve
sürdürülmesindeki işlevini
kavramak

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gözlem

Sembolik
Etkileşimciliğin Temel
Kavramları

Sembolik etkileşimciliğin
temel kavramlarını
öğrenmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gözlem

Sembolik Etkileşimciğin
Temel Konuları

Sembolik etkileşimciğin
temel konularını öğrenmek

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gözlem
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Anahtar Kavramlar
•

Benlik

•

Ayna Benlik

•

Bireysel Benlik ve Sosyal Benlik

•

Rol Oynama

•

Durum Tanımı

•

Düşünme Kapasitesi ve Etkileşim

•

Sembolleri ve Anlamları Öğrenme

•

Aksiyon ve Etkileşim

•

Seçim Yapma
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Giriş
Bu bölümde Gündelik Hayatın Sosyolojisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen
Sembolik Etkileşimci Teorisi ele alınmaktadır.
Sosyoloji bir bilim olarak ilk ortaya çıktığında daha çok Fransız devrimi ve sanayi
devriminin batı toplumunda yol açtığı dönüşüm ve değişimleri kendine konu edinmiştir. Bu ilk
dönemde daha çok makro düzeyde sosyolojik teoriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak
kuruluş döneminden sonra, genelde olaylara makro boyutta bakma düşüncesi değişmeye
başlamıştır. Bu dönemde, özellikle de Amerikan sosyologlarının ilgisi makro boyuttan mikro
boyuttaki konulara yönelmiştir. Sembolik etkileşimciliğin temel kavramları; benlik, bireysel
benlik, sosyal benlik, ayna benlik, rol oynama (başkasının rolünü oynama), durum tanımı,
genelleştirilmiş başkasıdır.
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5.1. Sembolik Etkileşimci Teori’nin Önde Gelen İsimleri
Sembolik etkileşimciğin temsilcileri; George Herbert Mead, Herbert Blumer’dır.
Sembolik etkileşimciliğin gelişimine katkısı olanlar ise; Erving Goffman; John Dewey,
William İsaac Thomas, Robert Ezra Park, William James, Charles Horton Cooley’dir.

5.1.1. Herbert Mead (1863- 1931)
Hadley, Massachusetts’de 1863 yılında dünyaya gelen George Herbert Mead, Amerikan
filozofu ve psikoloğudur. Babası cemaat papazı annesi ise dekandır. Mead, Oberlin Koleji’ni
bitirmiştir. Harvard, Leipzig ve Berlin Üniversitelerinde okumuştur. Leipzig ve Berlin
üniversitelerinde okurken Hegel felsefesinin etkisi altında kalmıştır, ancak daha sonra, John
Dewey gibi pragmatizme yönelmiştir. 1891 – 1893 arasında Michigan Üniversitesi’de,
1893’ten ölümüne kadar Chicago Üniversitesi’de profesör olarak çalışmıştır. Deneme ve
makaleleri yanında, konuşmaları ve dersleri ile büyük etki uyandırmıştır. Mead, bilimsel ve
deneysel bir sosyal psikoloji kurmaya ve evrimci biyolojinin olgularından hareket ederek insan
zihninin, kişiliğinin ve bilincinin nasıl ortaya çıktığını açıklamağa çalışmıştır. O, faydacılık
olarak bilinen felsefe okulunun önde gelen isimlerinden ve psikolojideki geleneksel
davranışçılık biçiminin temel eleştiricilerinden birisidir. Mead, sosyolojide sembolik
etkileşimciliğin babası olarak görülür. Gerçekte hiçbir kitap yazmayan Mead’in ders notlarını
o, öldükten sonra diğer bazı öğrencilerinin de yardımıyla öğrencisi Herbert Blumer sosyolojiye
kazandırmıştır (Slattery, 2010: 333).
Herbert Mead’in Türkçe ulaşılabilen eserleri şu şekildedir: “Zihin, Benlik ve Toplum”.

5.1.2. Herbert Blumer (1900- 1987)
Sembolik etkileşimciliğin kurucusu kabul edilen Blumer, kariyerinin başından sonuna
kadar nedenselliğin tüm büyük geleneklerini sürekli ve ateşli eleştirisini yapmıştır. Blumer hem
toplumsal hayatın saha çalışmalarına ve araştırmalara indirgenerek ele alınmasına karşı çıkmış
hem de kültür, yapı, tutumlar ve toplumsal hayatın endüstrileşmesi gibi somutlaşmış kavramlar
ile aşırı soyutlamaları eleştirmiştir. Blumer’e göre, sosyolojiye uygun tutum, insanın grup
yaşamına dikkatli ve yakın bir şekilde “eylem” aracılığıyla ortak davranışa bakmaktır. Ona
göre, eylem ise toplumu “deneysel olarak” anlamak amacıyla ele almak ve analiz etmek isteyen
herhangi bir çalışmanın bir başlangıç ve geri dönüş noktası olmalıdır (Blumer 1969: 6).
Blumer, sosyologların “gerçek” şeyler ile “gerçek kanıtlar hakkında konuşmaları
üzerinde ısrar etmiştir. Ona göre, örneğin, uyuşturucu kullanma aktivitesini anlamak
istiyorsanız o dünyayı ve o dünyanın dışındaki yapıyı anlayıp, onun her köşesini dikkatli bir
şekilde keşfetmek ve gidip yerinde görmeniz gerekmektedir. O, teorik taslağı soyut yapılandırıp
“uyuşturucu” ile ilgili kendisini iyice bilgilendirmeyip çalışmayı kısa kesmek, konuyu yanlış
yorumlamaya yol açar; aynı şekilde görüşmeler ve soru kâğıtlarımızdan bağımsız bir şekilde
gidişata yön vererek uyuşturucu kullanan kişinin yaşamını basitçe ölçmeyi düşünmenin büyük
bir hata olacağını iddia etmektedir (Plummer, 2008: 116-17).
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5.2. Sembolik Etkileşimci Teori
Sembolik etkileşimcilik, pozitivist paradigmayla ve makro düzeyde geliştirilen
sosyoloji teorilerinin toplumları yeterince açıklayamadığı ve bireyi ihmal ettiği düşüncesinden
doğmuş bir hümanistik sosyoloji yaklaşımıdır. Sembolik etkileşimcilik, temel olarak bireyin,
toplum dediğimiz bu örgütlenmenin bir üyesi haline nasıl geldiği, karmaşık sorunuyla
uğraşmaktadır. Sembolik etkileşimci yaklaşımda toplumsal gerçeklik durağan bir yapı
olmaktan ziyade süreçsel görüşü ifade eder. Bu yaklaşıma göre, hem bireysel hem de toplumsal
düzen, tamamlanmış olgular değil, olma süreçleridir.
Sembolik etkileşimcilik, psikolojik gelenekten doğan bir Amerikan sosyolojisi
ekolüdür. William James, James Mark Baldwin ve John Dewey gibi Amerikalı sosyal
psikologların çalışmaları, Amerikan sosyolojisi içinde sosyal- psikolojik kuramın gelişmesini
sağlayan Charles Horton Cooley’i etkilemiştir. Cooley’in “İnsanların birbirleri hakkındaki
tasarımları toplumun katı gerçekleridir”, ifadesi öznel dünya gerçekliğini anımsatır. Cooley’in
çağdaşı William İsaac Thomas da nesnel gerçekleri ihmal etmeksizin özneli inceleme
gerekliliğini vurgulamıştır. Bu, onun “İnsanlar şeyleri gerçek olarak tanımladıklarında öznel
tanımlamalar nesnel gerçek sonuçlara sahiptir.” şeklindeki iddiasında belirginleşir. Thomas,
sosyologlara; insanların olgulara yüklediği öznel anlamların nesnel sonuçlara ya da neticelere
sahip olduğunu hatırlatır (Poloma, 2012: 231).
Pozitivist sosyolojik yaklaşımın, toplumsal grup içindeki bireysel davranışların öznel
anlamın ihmali pahasına toplumun nesnel yönlerini vurguladığı söylenebilir. Sembolik
etkileşimci yaklaşım, sosyolojik çözümlemenin bu ihmal edilmiş boyutunu; yani insan
davranışlarının öznel ve yorumlayıcı yönlerinin çözümlenmesini öne çıkarmaktadır. Sembolik
etkileşimci yaklaşıma göre, birey, nesnel yapı ya da durum tarafından belirlenmiş bir ürün
değildir. Sembolik etkileşimci yaklaşım, eylemi toplumsal bir etkiye doğrudan bir tepki olarak
almak yerine sosyolojik aktörün nesnel etkisinin yorumlanması gerektiğini vurgular.
Yapı kavramı yerine, “farklı katılımcıların farklı eylemlerde bulunmalarının toplumsal
organizasyonu” olarak tanımladıkları “birlikte eylem” kavramını tercih eden sembolik
etkileşimciler, örneğin; “aile kurumu” yerine “aile birlikteliği” demeyi uygun görürler. Çünkü
kurum kavramının içeriğinde bir durağanlık vardır. Hâlbuki aile sürekli oluş halindedir. Örneğin
karı- koca ve iki aylık bir bebekten oluşan bir ailedeki karı- koca ilişkisi, bebek altı yaşına geldiği
zaman aynı olmayacaktır. Bu nedenle sembolik etkileşimciler, toplumsal rollerin de basit
tanımlarının yapılamayacağını ileri sürerler (Poloma, 2012: 227).
Sembolik etkileşimciliğe önemli katkıları olan Mead, insanların, yalnızca başkalarının
farkında olmadığını, ayrıca kendilerinin farkında olma kapasitesine de sahip olduklarını belirtir.
Böylece kişiler, yalnız diğerleriyle değil kendileriyle de sembolik etkileşime girmiş olurlar.
Semboller olmuş bitmiş gerçeklikler değildir, daha çok devam eden bir süreç halinde bulunurlar.
Bu, çoğu sembolik etkileşimci çözümlemenin konusu olan “anlam”ın taşınması sürecidir.
İnsanlar etkileşimdeyken geleneksel sembolleri öğrenir ve bunları bir oyunda başkalarının
rollerini almak amacıyla kullanır. Örneğin, bir şarkıcı, dinleyicilerin coşkulu bir alkışından, kendi
performansının en hoşnut olunan anını anlar. Kendini dinleyicilerden birinin yerine koyarak bu
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bölümün tekrarının takdirle karşılanacağını bilir. Fakat gerçekten de sanatçının tekrar etmek
zorunda olmadığını da anımsamak gerekir. Aslında tüm etkileşimlerde durum böyledir yani
kişiler alternatif eylem tarzlarıyla etkileşimi uyarlayabilirler (Poloma, 2012: 234).
Bireylerin gelişiminin sosyal bir süreç olduğunu savunan Mead’in çalışmalarından
esinlenerek geliştirilen sembolik etkileşimcilik toplumun küçük bir parçasını ele alır ve
analizlerini bu küçük ölçekli grup üzerinden yapar. Blumer, Mead’in sosyal süreç yaklaşımını
geliştirerek sembolik etkileşim kavramını kullanmıştır. Blumer sembolik etkileşimi açıklamak
için üç ilke ortaya koyar. Birinci ilke; birey bir şeye verdiği anlam doğrultusunda hareket eder.
İkinci ilke; aynı şey farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir. Üçüncü ilke ise; bireyin bir
şeye yüklediği anlam kalıcı değildir.
Ssembolik etkileşimciliğe göre; kişiler karşılaştıkları nesnel gerçekliğin önceden
tasarlanmış yorumunu kabul etmekten çok nesneler dünyasına özel anlamlar yüklerler. Bu
yaklaşıma göre; toplumsal yapı, Emile Durkheim ve bugünkü işlevselci izleyicilerinin belirttiği
gibi bir gerçeklik değil toplumun üyelerinin birlikte eylemlerinin bir ürünüdür. Yapı ya da
kurumu oluşturan birlikte eylemler, anlamları taşımak üzere dil ve jestleri kullanan sembolik
etkileşimle olanaklıdır. Önemli semboller yani paylaşılan anlamlara sahip semboller sayesinde
nesneler yorumlanabilir ve tanımlanabilir. Anlamlar, diğerlerine, etkileşim sürecinde iletilirler.
Sembolik etkileşim teorisi sosyolojide önemli bir etki alanına sahiptir. Çağdaş sosyoloji
teorilerinde sembolik etkileşimcilikten etkilenen veya sembolik etkileşimcilikle pek çok ortak
özelliğe sahip çok sayıda önemli sosyoloji yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşımların başında
Erving Goffman’ın dramaturjisi, Alfred Schutz’un fenomenolojisi ve Harold Garfinkel’in
etnometodolojisi yer almaktadır.

Sembolik etkileşimci teoriye yöneltilen bazı eleştiriler;
Toplum felsefesi yaptıkları,
Teorik temelleri zayıf olduğu,
Kavramlarının zor ve karmaşık olduğu,
İnsanı sırf zihinden ibarete; hisleri, güdüleri, bilinçaltını ihmal ettikleri,
Siyaset ve iktisat gibi makro faktörleri hesaba katmadıkları için sosyal değişim sürecini
açıklayamadıkları, şeklinde eleştirilmişlerdir.

5.3. Sembolik Etkileşimciliğin Temel Kavramları
5.3.1. Benlik
Benlik kavramının kökeninde Mead’ci formülasyonlar ve Cooley’in görüşleri
yatmaktadır. Benlik, insanların kendi kendilerini nasıl gördüklerini belirtir. Kişilik, daha çok
doğuştan varolan karakterden türeyen bir düşünce iken, benlik, sosyal etkileşim yoluyla inşa
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edilir. “Benlik”, çevrenin bir kişi hakkındaki algısını ifade eden “kişilik” kavramından farklı
olarak, o kişinin zihnindeki “kendisi”dir. Başka bir deyişle, kişilik çevrenin zihnindeki “ben”,
benlik ise “benim zihnimdeki ben”in adıdır. Mead, benliği “bireysel benlik” (“I”) ve “sosyal
benlik” (“me”) olarak ikiye ayırmıştır (Giddens, 2009: 285). Mead’ın açıklamalarına göre,
benlik, daha geniş olan yapının nesnel gerçekliğinin bir içselleşmesi ya da öznel bir yorumunu
temsil eder. Gerçekten de “benlik” kişinin, genelleştirilmiş diğerleri ya da geniş topluluğun
toplumsal yönünün diyalektik bir ürünüdür. Böylece her kişinin benliği, biyolojik ve psikolojik
“ben” ile sosyolojik bir “bana”nın bir bileşimidir (Poloma, 2012: 233).
Benlik, kişiler “diğerlerinin rollerini almayı” öğrendikçe gelişir. Örneğin; tek başına
oynayan bir çocuk, “oyunda”, yalnız kendi davranışlarının farkındadır. Çocuğun, oyuncak bir
bebek ya da kamyonla oynarken, başkalarınca oynanan rollerin farkında olmasına gerek yoktur.
Fakat bir oyuna katıldığında oyuna katılan başkalarının rollerini de düşünmek zorundadır. Bu,
her bir oyuncunun yine oyuncu olan diğerlerinin gerçekleştirilen ve beklenen davranışlarının
bilincinde olmasının gerektiği spor etkinliklerinde de görülebilir. Aynı model, kişinin rolünü
çevresindeki diğer kişilerin rollerini bilerek ve kabullenerek oynadığı hayat oyunları için de
geçerlidir (Poloma, 2012: 234).

5.3.2. Ayna Benlik
Sosyalleşme bireyin içinde yaşadığı toplum tarafından kabul gören değer, tutum ve
davranışları öğrenme sürecidir. Bu da bireyin çevresindeki insanları gözlemlemesiyle ve onlarla
etkileşimde bulunmasıyla gerçekleşir. Etkileşimde bulunulan insanlar ailemiz, arkadaşlarımız
veya akrabalarımız gibi yakından tanınan kişiler olabileceği gibi gündelik hayatta nadiren
karşılaşılan ve yakından tanınmayan kimseler de olabilir.
Sosyalleşmenin aynı zamanda kişinin kendini nasıl gördüğünü de şekillendirdiğini
belirten Cooley, bu süreci açıklamak için “ayna benlik” kavramını kullanmıştır. Cooley’e göre,
bu süreç üç aşamada gerçekleşir. Bu süreçte, öncelikle başkaları tarafından nasıl göründüğümüzü
düşünürüz. İkinci olarak bizi gözleyenlerin bizim hakkımızda neler düşündüğünü anlamaya
çalışırız. Son olarak onların gözlemleri ve değerlendirmeleriyle ilgili olarak kendimiz hakkında
duyular geliştiririz.
Ancak Cooley’nin üzerinde durduğu asıl önemli konu, bireyin, diğerlerinin fikirlerinden
değil, onların fikirlerinin ne olduğuyla ilgili kendi algılarından etkilenmesidir. Cooley buradan
hareketle bireyin öz kimliklerini diğerlerinin onu nasıl gördüğüne dair doğru veya yanlış
algılamalarla oluşturabileceği sonucunu çıkarır.

5.3.3. Bireysel Benlik ve Sosyal Benlik
Mead, benliğin iki unsurdan oluştuğunu ileri sürer. Bu parçalar, bireysel benlik ve sosyal
benliktir. Bireysel benlik, bireyin aktif unsurudur. Sosyal benlik ise benliğin “şekillenmiş” ve
pasif unsurudur. Yani sosyal benlik, öğrendiğimiz normlara göre davrandığımız zaman
oynadığımız tüm sosyal rolleri kapsar (Giddens, 2009: 285).
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Mead, sosyal benliğin üç aşamada gerçekleştiğini söyler. 1) Hazırlık (taklit) evresi: Bu
aşamada çocuklar diğerleriyle taklit yoluyla iletişime girerler. Örneğin babası bir şeyi tamir
ederken çocuk da el aletleriyle oynayabilir. 2) Oyun (yap inan oyunu) evresi: Bu aşamada
çocuklar sosyal ilişkilerin önemini kavramaya başlar ve en yakınlarındaki kişilerin
düşüncelerini ve davranışlarını dikkate alırlar. Örneğin bir doktor, öğretmen veya itfaiyeci
rolüne girerek oyunlar oynamaya başlarlar 3) Kurallı oyun evresi: Bu aşamada sosyal iletişim
ve etkileşimleri daha da gelişir; birey artık sadece en yakınlarının değil diğer insanlarında yani
tümüyle toplumun genelinin düşüncelerini ve davranışlarını dikkate almaya başlar. Mead bunun
için “genelleştirilmiş başkası” kavramını kullanır. Birey artık insanların sadece kendi
düşüncesine göre hareket etmediklerini, toplumsal beklentilere göre de hareket ettiklerini ve
bireyin gündelik hayatta birden çok rolü üstlenebileceğini anlamaya başlar.
Tüm bunlar yaşanırken çocuklar genelleştirilmiş başkasının da kendi hakkında fikirleri
olduğunu ve bu fikirlerin kendi davranışlarıyla şekillendiğini fark etmeye başlarlar. Buna bağlı
olarak kendileri de bu algıdan etkilenmeye başlarlar. Mead karşılaşılan herkesin dikkate
alınmadığını sadece hayatımızda önemli olarak gördüğümüz kimselerin dikkate alındığını ve
bu anlayışın “kişisel ben” ve “sosyal ben”in gelişimine neden olduğunu belirtir.

5.3.4. Rol Oynama
Sembolik etkileşim teorisi, insanların ötekinin rolünü üstlenmesi, kendi rollerini inşa
etmesi, kendilerine ait rollere karşı başkalarının tepkilerini önceden tahmin ederek ona göre
davranması ve son olarak kendi özel rollerini oynamasını vurgulamaktadır. İnsanlar bazen
kendilerine düşen payı bütünüyle kabul eder ve rollerinin ayrıntılarını kutsayıcı bir özenle
yerine getirirler. Bazı durumlarda ise kendilerinin, yerine getirdikleri basit rolden üstün
olduklarını gösterecek şekilde üzerlerine düşen payı küçümseyici tavırlarla yerine getirebilir ya
da durumun sonuçlarını idare edebilmek amacıyla “kinik” bir tutum benimseyebilirler. Toplum
hayatı bireylerin birbiriyle etkileşimleriyle mümkün olabilmektedir. Bu etkileşim genel olarak
semboller aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu yüzden toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi,
sembollerin taşıdığı anlamların toplumun üyeleri tarafından büyük ölçüde paylaşılmasına
dayanmaktadır. Bu sembollerin toplumun bireyleri tarafından anlamlarının paylaşılmasında
başkasının rolünü üstlenme etkili olmaktadır (Marshall, 1999: 625).

5.3.5. Durum Tanımı
Sembolik etkileşim teorisine göre; bir sosyal durum bazı yollarla tanımlanmak
zorundadır. Şeyler genellikle göründükleri gibidir, çünkü katılanlar aynı tanımı paylaşırlar ve
o şeylerin ne olduğu konusunda anlaşırlar. Burada önemli olan durumun gerçekte ne olduğu
değil, katılan aktörlerin o durumu nasıl tanımladıklarıdır. Bir durumun her zaman iki boyutu
vardır ve bunlardan birisi nesnel, diğeri öznel boyuttur. Bir insan, toplumsal anlamları dikkate
alır ve kendi deneyimini yorumlarken sadece kendi ihtiyaçlarıyla isteklerini değil, aynı
zamanda içinde yaşadığı toplumsal ortamın gelenekleri, görenekleri, inançları ve özlemlerini
düşünmek zorundadır (Kızılçelik, 1996b: 100).
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5. 4. Sembolik Etkileşimci Teori’nin Temel Konuları
5.4.1. Düşünme Kapasitesi ve Etkileşim
Sembolik Etkileşim Teorisi’ne göre; insanlar düşünme kapasitesine sahiptir ve
insanlardaki bu düşünme kapasitesi sosyal etkileşimlere göre şekillenir. Sosyal etkileşimlerde
insanlar, kendi düşünme kapasitelerinin alıştırma yaparak gelişmesini sağlayan sembolleri ve
anlamları öğrenirler. Semboller ve anlamlar insan aksiyon ve etkileşimlerinin devam etmesine
imkân sağlarlar. İnsanlar, kendi kendileriyle etkileşim kurma yetenekleri sayesinde kendi
yorumlamalarının temeli üzerindeki etkileşim ve aksiyonda kullandıkları sembolleri ve
anlamları değiştirebilirler (Ritzer, 2014: 306).
Sosyalizasyon süreci sadece aktörlerin bilgi aldıkları tek yönlü bir süreç değildir. Tüm
iletişim şekillerinde aktörler diğerlerini hesaba katmak zorundadır. Sosyal etkileşimin iki temel
şekli arasındaki tipleştirme Herbert Blumer tarafından yapılmıştır. Buna göre; etkileşim,
sembolik olmayan etkileşim veya sembolik etkileşim şeklinde gerçekleşir (Kızılçelik, 1996b:
103- 104).

5.4.2. Sembolleri ve Anlamları Öğrenme
Sembolik etkileşim teorisine göre, insanlar, sembolleri olduğu kadar anlamları da sosyal
etkileşim sürecinde öğrenirler. Sembolik etkileşimciler dili sembollerin geniş bir sistemi olarak
göz önünde bulundururlar. Onlara göre, kelimeler birer semboldür. Davranışlar, nesneler ve
kelimelerin insanlar için bir anlamı mevcuttur. Yine onlara göre, genelde sembollerin, özelde
ise dilin aktörler için bir takım özel fonksiyonları bulunmaktadır.

5.4.3. Aksiyon ve Etkileşim
Sembolik etkileşim teorisinin birincil ilgi alanları, insan aksiyonu ve etkileşimi üzerinde
sembollerin ve anlamların etkileridir. Burada sembolik etkileşimciler Mead’ın “açık davranış”
ve “gizli davranış” arasındaki farklılaşmasını ele alırlar. Gizli davranış, sembolleri ve anlamları
içeren düşünme sürecidir. Açık davranış ise aktörler tarafından yerine getirilen davranışlardır.
Bazı açık davranışlar gizli davranışları içermez, fakat insan aksiyonlarının çoğu her iki
davranışı da içerir (Ritzer, 2014: 309).

5.4.4. Seçim Yapma
Sembolik etkileşim teorisine göre; insanlar, sembolleri ve anlamları kullanma yeteneği
sayesinde uğraştıkları aksiyonlar açısından seçim yapmaktadırlar. İnsanlar yeni anlamlar ve
yeni anlam serileri oluşturma kapasitesine sahiptirler ve kendilerine dayatılan sembolleri ve
anlamları kabul etmek zorunda değildirler (Giddens, 2009: 25).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sembolik etkileşimcilik, karşılıklı anlaşılan sembollerin kullanımı yoluyla ilgili olan
etkileşimleri içerir.
Sembolik etkileşimciler, toplum ya da bireyin önceliğe sahip olmak zorunda olduğu
sayıtlısını reddederler.
Sembolik etkileşimcilere göre; bizim diğerleriyle ilişkilerimiz değiştikçe “benliğimiz de
değişir.
Toplum geçici bir fenomendir ve sürekli değişmeyi içerir. “Sosyal süreç olarak toplum”
“Toplumsal yapı” yerine “birlikte eylem” kavramını kullanılmalıdır. Yapı dendiğinde
toplum statikleşmiş olur.
Sembolik Etkileşimciler. 1.Toplum felsefesi yaptıkları, 2. Teorik temelleri zayıf olduğu,
3. Kavramlarının zor ve karmaşık olduğu, 4. İnsanı sırf zihinden ibarete; hisleri, güdüleri,
bilinçaltını ihmal ettikleri, 5. Siyaset ve iktisat gibi makro faktörleri hesaba katmadıkları için
sosyal değişim sürecini açıklayamadıkları, şeklinde eleştirilmişlerdir.
Erving Goffman drama ve tiyatroyu insanların davranışlarını betimlemede kullanır. Bu
nedenle o, tiyatro sahnesinin görüntü ve dilini kullanan dramaturg olarak sınıflandırılır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki sosyologlardan dramaturjinin temsilcisi olarak kabul edilmektedir?
a) Herbert Blumer
b) Max Weber
c) Erving Goffman
d) Charles Horton Cooley
e) George Herbert Mead
2) Sembolik etkileşimciler “bireysel eylem” kavramı daha önce kullanılan aşağıdaki
kavramlardan hangisinin yerine kullanmayı tercih etmektedirler?
a) Konsensus
b) Toplumsal bilinç
c) Yapı
d) Toplum
e) Camia yapı
3) “İnsanların birbirleri hakkındaki tasarımları toplumun katı gerçekleridir”, aşağıdaki
sosyologlardan hangisine aittir?
a) Charles Horton Cooley
b) Herbert Blumer
c) George Herbert Mead
d) Max Weber
e) William Isaac Thomas
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4) Sembolik etkileşimcilerin kişinin zihnindeki “kendisi” olarak tanımladıkları
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ego
b) Kişilik
c) Birey
d) Sembol
e) Benlik
5) Herbert Blumer sembolik etkileşimi açıklamak için üç ilke ortaya koyar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir?
a) Bireyin bir şeye yüklediği anlam asla değişmez.
b) Birey, bir şeye verdiği anlam doğrultusunda hareket eder.
c) Birey toplum içinde bir nesnedir.
d) Bireyin davranışlarında toplumsal yapı belirleyicidir.
e) Aynı şey farklı insanlar için aynı anlama gelebilir

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b
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6. DRAMATURJİ VE ETİKETLEME TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Dramaturji
6.2. Etiketleme (Damga) Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünyanın bir tyatro sahnesi, dünyada yaşayan insanların da birer oyuncu olduğunu
söyleyen biri ne demek istiyor olabilir?
2) İnsanların kendilerince sapkın olarak gördükleri kişileri damgalamalarının
nedenleri neler olabilir?
3) Damgalama şekillerinin toplumdan topluma değişmesi ne anlama gelir?
4) Etrafınızda damgalanmış birisi varsa bu kişinin neden damgalandığını düşünün.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Dramaturji

Dramayı gündelik hayatı
açıklamak için
kullanabilmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek

Etiketleme (Damga)
Teorisi

Damgalamanın nedenlerini
ve çeşitlerini kavramak

Ders materyallerinden
faydalanmak ve eleştirel
düşünmek

Sapkınlık

Ana akım sosyoloji ile
eleştirel sosyolojinin
sapkınlık tanımlarını
kaşılaştırabilmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve eleştirel
düşünmek
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Anahtar Kavramlar
•

Dramaturji

•

Etiketleme (Damga) Teorisi

•

Howard S. Becker

•

Erving Goffman

•

Sahne önü

•

Sahne arkası
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Giriş
Bu bölümde Gündelik Hayatın Sosyolojisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen
Etiketleme Teorisi ve Dramaturji ele alınmaktadır.
Pozitivist sosyoloji teorilerinin çoğu, büyük ya da küçük sosyal gruplar üzerinde
durmaktadır. Toplumsal gruplarda meydana gelen değişimler, çatışma veya uzlaşma süreci
olarak ele alınır. Bu teoriler grup içindeki kişisel davranışları yapısal işleyişte çok önemli
görmezler. Ana akım sosyoloji, bireyi, toplumsal etkiye direkt cevap veren bir “nesne” gibi
görme eğilimindedir. Bu yaklaşım, sosyal olayları sebeplilik çerçevesinde açıklamaya çalışır,
insan ilişkilerine anlam yükleme ve yorumlamayı pek dikkate almaz. Ancak çağdaş sosyoloji
kuramları, ortaya çıkan toplumsal sonuçtan ziyade, etkileşimde bulunan, nihayetinde toplumsal
değişimin ortaya çıkmasını sağlayan katılımcıların davranışlarına odaklanır.
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6.1. Dramaturjinin Önde Gelen İsmi
Dramaturjinin temsilcisi; Erving Goffman’dır.

6.1.1.Erving Goffman (1922- 1982)
Erving Goffman 1922’de Kanada doğumludur. Toronto Üniversitesi’nden 1945’te
mezun olduktan sonra ABD’ye gitmiştir. Yüksek Lisans ve Doktorasını Chicago
Üniversitesi’nde tamamlayan Goffman 1958-1968 arasında Berkeley Üniversitesinde öğretim
üyeliği yaptıktan sonra 1968’de Philadelphia Üniversitesi’ne geçmiştir. Amerikan Sanat ve
Bilimler Akademisinin üyesidir. Bir yıl boyunca Shetland Adaları’ndan birinde yaşamış,
burada daha sonra yazdığı tezi için malzeme toplamıştır. Bir süreliğine Washington’daki Ulusal
Akıl Sağlığı Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. Çeşitli makaleleri ve kitap
eleştirileri Psychiatry ve American Journal of Sociology gibi dergilerde yer almıştır (Goffman,
2014a:1).
Sembolik etkileşimcilik yaklaşımının en önemli isimlerinden biri kabul edilen
Goffman’ın toplumsal etkileşim üzerine ortaya attığı ilginç kavramlarla sosyolojiye önemli
katkıları olmuştur. Goffman, gündelik hayatı bir tiyatro sahnesine, insanlar arasındaki
etkileşimi de bu sahnede oynanan bir tiyatro oyununa benzeterek açıklamaktadır. Ona göre, bu
sahnenin oyuncuları olan bireyler, kendilerine ait imajları diğer insanlara sunarak kişilik ve
kimliklerini oluştururlar. Bu şekilde bireyler diğer insanların kendisiyle etkileşim kurallarını da
belirlemiş olurlar.
Goffman 1952’deki ilk yayınından ölümüne kadar sosyoloji disiplini içerisinde
deneysel araştırma ve kavramsal gelişme konularında benzersiz ve başarılı bir program takip
etmiştir. Bu programın özünü etkileşim biçimlerinin analizi oluşturmaktadır. O, yüz yüze
ilişkilerde, görünen yapıları, süreçleri ve bunların düzenliliğinin kaynakları ortaya koymayı
amaçlamıştır (Williams, 2008: 189).
Erving Goffman’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Kamusal Alanda
İlişkiler; “Tımarhaneler”; “Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar”;
“Etkileşim Ritüelleri”; “Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu”.

6.2. Dramaturji
Bu yaklaşımda toplumsal yapıdan çok birey davranışları üzerinde durulur. Çağdaş
sosyologlardan biri olan Goffman, toplumsal yapı yerine, öncelikle birliktelik ya da yüz yüze
etkileşim ile ilgilenir. Yüz yüze etkileşim, Goffman tarafından, “iki kişinin mevcut fiziksel
varlıkları sırasında birbirlerinin hareketleri üzerinde karşılıklı etkileridir” şeklinde tanımlanır.
Burada, genellikle bir dizi kişisel davranıştan oluşan bir durum söz konusudur. Goffman, rutini,
performans sırasında görülen ve belki diğer durumlarda da sergilenecek ya da oynanacak,
önceden belirlenmiş eylem kalıbı olarak tanımlar (Goffman, 2014a: 16).
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Goffman, kişinin, rutini sırasında, kendi idealleşmiş görüntüsünü sergilediğini söyler. Ona
göre; “oyuncu, kendi ideal görüntüsü ile bağdaşmayan etkinlikleri, gerçekleri ve dürtüleri
saklama eğilimi gösterir.” Bir kişinin pek çok rutini olmasına karşın, kişi sanki şu anki yaptığı iş
çok önemliymiş gibi rol yapma eğilimindedir. Bu yüzden Goffman, toplumsal yapıyı
anlayabilmek için dinamik toplumsal grupların incelenmesi gerektiğini savunur. O, ayrıca
herhangi bir biçimde damgalanmış kişilerin, bu damgalara karşın benlik sunumunu nasıl
kullandıkları konusu ve bireyin kendisine dayatılan kurallara karşı durumu idare etme yolları ve
insanların kendi davranışlarını nasıl maskeledikleri üzerinde durur (Goffman, 2014a: 48).
Tüm dünyanın bir sahne, bütün insanların da bu sahnedeki oyuncular olduğu fikri pek
yeni bir şey değildir. Ancak eleştirel sosyolojide, bu fikri en eksiksiz biçimde geliştiren kişi,
etkileşimin mikro düzeni üzerine çalışmalarıyla insanların "izlenim yaratma yollarına ışık tutan
Goffman olmuştur (Marshall, 1999: 163). Goffman, drama ve tiyatroyu insanların davranışlarını
betimlemede kullanır. Bu nedenledir ki Goffman, tiyatro sahnesinin görüntü ve dilini kullanan
dramaturg olarak sınıflandırılır. 1959’da yazdığı “The Presentation of Self in Everyday Life”
(Gündelik Hayatta Benliğin Sunuluşu) adlı çalışmasında ve bundan sonraki bir dizi çalışmasında
kullanmaya devam ettiği bu çerçeve, toplumsal dünyada rol oynayan aktörler kuramı için bir
temel oluşturur (Poloma, 2012: 211)
Bir kimsenin belli bir gözlemci kümesi önünde sürekli bulunduğu bir süre boyunca
gerçekleştirdiği ve gözlemciler üzerinde biraz da olsa etkili olan tüm faaliyetleri tanımlamak
için “peformans” kavramını kullanan Goffman, normalde kişinin performansının, gözlemcilere
durumu tanımlamak için genel ve değişmez bir şekilde işleyen kısmına “vitrin” adını verir.
Buna göre, vitrin performans sırasında kişi tarafından kasıtlı veya kasıtsız olarak kullanılan
standart ifade donanımıdır. Kişisel vitrinin parçaları arasında cinsiyeti, yaşı, boyu, görünüşü,
duruş şeklini, konuşma kalıplarını, yüz ifadelerini, vücut ifadelerini vb. sayabiliriz
(Goffman,2014a: 33- 35).
Vitrin bölgesiyle arka bölgeyi birbirinden ayıran çizgiye gündelik hayatın her alanında
rastlamak mümkündür. Öğretmen için sınıf, doktor için muayenehane, lokantacı için yemek
yenilen bölüm, öğretim üyesi için kürsü, oyuncu için oyun sergilenen alan vb. hepsi birer
vitrindir. Vitrin bölgesinde sergilenen davranışlar genellikle seyircinin hoşuna gidecek
seyirciden gizlenmeyecek davranışladır.
Vitrinde sergilenen performansın asıl amacı genellikle oyuncunun özellikleri değildir.
Asıl amaç sahnelen görevin özelliklerini ifade etmektir. Bu bağlamda, ister herhangi bir
meslekte, ister bürokraside, işte veya zanaatta olsun, hizmet personeli, ustalık ve dürüstlük ifade
eden hareketlerle tutumlarına enerji katar, ama bu tutum onlar hakkında ne tür bir bilgi iletiyor
olursa olsun, genelde en önemli amaç sundukları hizmet veya ürün hakkında olumlu bir tanım
yaratmaktır (Goffman, 2014a: 82).
Belli bir performansı referans noktası olarak aldığımızda, işlevine göre üç kritik rol
belirleyebiliriz: 1) Performansı sergileyenler (oyuncular), 2) performans tarafından
hedeflenenler (seyirciler) ve 3) performansta rolü olmayan ve oyunu gözlemleyen dışardakiler.
Ayrıca, bu kritik rolleri, bunları oynayanların erişebileceği bilgiye göre de ayırabiliriz. 1)
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Oyuncular, yarattıkları izlenimin farkındadırlar ve normal şartlarda gösteri hakkında yıkıcı
bilgilere de sahiptirler. 2) Seyirciler, neleri algılamalarına izin verildiklerinin farkındadırlar,
bunu da gayri resmi olarak yakından gözlemleme yoluyla öğrenirler. Bunlar, performansın
sunduğu durum tanımı hakkında bilgiye sahiptirler ancak bu konuda yıkıcı bilgileri yoktur. 3)
Dışardakiler ise performansın sınırlarının da performans tarafından çizilen gerçeklik
görüntüsünü de bilemezler (Goffman,2014a: 140).

6.3. Etiketleme Teorisi’nin Önde Gelen İsimleri
Etiketlem teorisinin önde gelen isimleri; Howard S. Becker ve Erving Goffman’dır

6.3.1. Howard S. Becker (1928- )
Hovard Becker, 1928 yılında Chicago’da doğmuştur. Chicago Üniversitesi’nde
sosyoloji alanında Yüksek lisans (1949) ve doktora (1951) öğrenimi görmüştür. Daha sonra
Standford Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış ve çeşitli araştırmalarda bulunmuştur.
Ardından sırasıyla Evanston Üniversitesi, Illionis Üniversitesi ve North Western
Üniversitesi’nde “Sosyoloji ve Kentsel İlişkiler” dersleri vermiştir. “Marjinal gruplar” ve “alt
kültürler” üzerine katılımcı gözlem tekniğini kullanarak yaptığı çalışmalarla 1950’li ve 1960’lı
yıllarda sembolik etkileşimci yaklaşımın en önemli isimlerinden biri haline gelmiştir. Chicago
ekolünden, özellikle Herbert Blumer ve Everett Hughes gibi sosyologlardan etkilenmiştir.
Howard S. Becker aynı zamanda bir caz sanatçısıdır. 1960’lı yılların caz kulüplerindeki
“marihuana tüketimi pratikleri” üzerinden “sapkınlık” meselesini maharet ve yetkinlikle
tartışmıştır. Bu minvalde kaleme aldığı, 1963’te yayınlanan “Outsiders” (Dışardakiler) adlı
eseri etiketleme kuramının en itibarlı kurucu saha araştırmalarından biridir (Becker, 2015: IV).
1965-1991 yılları arasında Northwestern Üniversitesi’nde Sosyoloji Profesörlüğü görevini
yürütmüştür. 1991 yılından itibaren bu görevi 1999 yılında emekliliğini alacağı Seattle’daki
Washington Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Yaşamını San Francisco’da sürdürmektedir.
Howard S. Becker’in Türkçe ulaşılabilen eserleri şunlardır: “Hariciler (Outsiders) Bir
Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması”; “Toplumu Anlatmak”; “Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi
Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı”; “Peki ya Mozart? Peki ya Cinayet?”; “Mesleğin
İncelikleri”; “Sanat Dünyaları”.

6.3.2. Erving Goffman (1922- 1982)
Erving Goffman hakkında bilgi için dramaturji bölümüne bakılabilir.

6.4. Etiketleme (Damga) Teorisi
Damga terimini ilk kullananlar Yunanlılardır. Yunanlılarda damga, işaret edilen kişinin
ahlaki statüsünde olağan dışı ve kötü ne varsa ifşa etmeye yönelik bedensel işaretlerdir. Bu
işaretler bedene kazınır veya yakılır ve taşıyıcının bir köle, suçlu veya hain olduğunun kanıtı
olurdu. Böylece damgalanmış kişi özellikle kamusal yerlerde kaçınılması gereken biri
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konumuna düşerdi (Goffman,2014b:29). Günümüz dünyasında da damga kavramı Yunanlılarca
kullanılan anlamından semantik olarak pek farklı değildir.
Toplumun normları ve değerlerini tehdit eden ve sürekli toplumsal kuralları ihlal eden
davranışlarda bulunma genel olarak toplum tarafından sapkınlık, bu işi yapanlarda sapkın
olarak nitelendirilir. Ancak “bir kimsenin sapkın olmasının nedeni doğuştan mıdır; yoksa
toplum mu bireyi sapkınlığa iter?” sorusu sosyolojinin önemli konularından biridir.
“Dışardakiler” (1963) adlı çalışmasıyla Hovard Becker ve “Damga” (1963) adlı çalışmasıyla
Erving Goffman bu konunun öne çıkan iki ismidir.
Damga kavramını son derece itibarsızlaşmış bir sıfata atıfta bulunmak için kullanan
Goffman’a göre, bir birinden oldukça farklı üç farklı damga tipi vardır. Bunlar: 1) Bedenin
korkunçlukları (çeşitli fiziki deformasyonlar). 2) Zayıf irade, baskıya müstahak ya da doğal
olmayan tutkular, sapkın ve katı inançlar ve ahlaksızlık olarak algılanan bireysel karakter
bozuklukları (ruh bozukluğu, hapis yatmak, bağımlılık, alkolik olmak, eşcinsellik, intihara
kalkışmış olmak vb.). 3) Irk, ulus ve din gibi etnolojik damgalardır (Goffman, 2014b: 33).
Ana akım sosyoloji sapkınlığı kötü bir aile geçmişi, çevre veya yanlış sosyalleşmenin
sonucu olarak açıklama eğilimindedir. Ancak özellikle Howard S. Becker ve sembolik
etkileşimci bir çerçeve içinde çalışan sosyologlar anti- sosyal davranışı, çevrenin bir ürünü,
kişinin içinde doğduğu sosyal çevrenin ve özellikle anneler, babalar, arkadaşlar, öğretmenler
ve otorite konumundakilerin onlara yaklaşım biçimlerinin bir yansıması olarak görme
eğilimindedir.
Aslından sapkınlık diye bir şey olmadığını savunan Becker’e göre göre; kimi insanlar
doğuştan suçlu ve ıslahı imkânsız kötü veya zararlı varlıklar değildir. Onlar daha ziyade
diğerlerinin kendilerine yaklaşım biçimlerinin veya en azından bu yaklaşımı algılama
biçimlerinin, bir sonucu olarak anti- sosyal varlıklara dönüşürler. Bu bakış açısına göre,
sapkınlar veya suçlular diğerlerinin uygun yaklaşımları ve tepkileriyle ıslah ve hatta “tedavi
edilebilirler.” (Becker, 1963: 15).
Becker’e göre, sapma davranışının ortaya çıkmasının nedeni toplumdur. Toplum
içindeki ayrıcalıklı bazı gruplar sapmayı belirleyen kurallar koyarlar. Bu kuralları toplumdaki
bazı bireylere uygularlar ve bunları sapkın ilan ederler. Dolayısıyla bir davranışın sapma
davranışı olarak görülüp görülmemesi o davranışı yapan kimsenin kimliğine bağlıdır (Becker,
1963: 9- 11). Örneğin, eşini aldatma davranışı sosyo- ekonomik durumu aşağı olan insanlarca
gerçekleştirildiğinde bu davranış bir sapma davranışı olarak görülüp bu kişiler kötü olarak
etiketlenirken aynı durum sosyo- ekonomik durumu iyi olan kişilerce gerçekleştirildiğinde
gayet normal görülmekte ve sapkınlık olarak değerlendirilmemektedir.
Genel olarak, bir “kamusal” etiketleme işlemi, başlarda çoğu kez oldukça yüzeysel olan,
ancak sonradan bir ivme kazanan ve genellikle kamusal bir seremoniye ve bir kişinin sadece
tuhaf veya sapkın bir biçimde davranan biri olarak değil aksine resmen sapkın biri olarak
tanımlanmasına yol açan bir süreç vardır. Bu süreçler sonucunda oluşturulan resmi etiketler,
uygulandıkları andan itibaren egemen etiket haline gelir ve bir kişinin daha önceden bir baba,
96

arkadaş veya patron olarak sahip olduğu diğer bütün semboller ve statüleri ortadan kaldırır.
İnsanlar, ilgili kişiyi tamamen yeni bir şekilde görür, önceki bütün davranışlarını oldukça farklı
bir biçimde yorumlar ve bu yorumlara dayanarak genellikle onu sapkın biri ve artık ilişki
kurmayacakları biri olarak değerlendirir ve reddeder. Ailesi tarafından reddedilen ve evsiz
kalan alkolik biri veya iş bulamayan eski suçlu bu duruma örnektir. Bu reddedilme kaçınılmaz
olarak bireylerin kendilerini algılama biçimlerini ve benlik algılarını etkiler. Çoğu insan, artık,
bu sapkın etiketlere göre yaşayarak, bir sapkına dönüşerek ve sapkın bir hayat tarzını ve hatta
sapkın bir “kariyer”i benimseyerek tepki verir. Bu tür bireyler çoğu kez “normal” toplumdan
uzaklaşır ve alternatif hayat tarzları sürdürür veya sapkın alt kültürler içindekilerin desteğini
arayarak ve onlar arasında statü kazanmaya çalışarak yeraltına çekilebilirler (Slattery, 2010:
216- 217).
Özetle, Becker, hangi davranışın sapma davranışı olarak görülmesine toplumdaki
egemen sınıfların karar verdiğini ve sapkın kişinin ise kendisine etiketin başarıyla uygulandığı
kişi olduğunu savunur. Bu şekilde aynı davranışı yapan iki kişiden biri hırsız, vatan haini,
ahlaksız, namussuz vb. şeklinde etiketlenip sapkın ilan edilirken bir diğeri sapkın kişi olarak
görülmeyebilmektedir. Becker, bu durumun, sapkınlığın, ana akım sosyolojinin savunduğu gibi
doğuştan getirilen bir durum olmadığını, sapkın davranışın ortaya çıkmasında sosyal şartların
etkili olduğunu gösterdiğini, iddia etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etiketleme teorisinin kurucusu Howard S. Becker’dir.
Erving Goffman drama ve tiyatroyu insanların davranışlarını betimlemede kullanır. Bu
nedenle o, tiyatro sahnesinin görüntü ve dilini kullanan dramaturg olarak sınıflandırılır.
Becker’e göğe; sosyal gruplar sapmayı meydana getiren kurallar koyar ve bu kuralları
belirli kişilere uygulayıp, onları toplum dışı olarak etiketleyerek sapmayı meydana getirir.
Becker, sapma, daima sapkın olarak etiketlenenlerle onları sapkın olarak etiketleyenler
arsındaki etkileşimin bir sonucudur demektedir.
Becher’e göre; Sapkın kişi, kendisine etiketin başarıyla uygulandığı kişidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Hovard Becker’e ait bir eserdir?
a) İçerdekiler
b) Dışardakiler
c) Bizimkiler
d) Yeni Dünya Düzeni
e) Akademik Aklın Eleştirisi
2) Hovard Becker’e göre, sapma davranışının ortaya çıkmasının nedeni nedir?
a) Bilinç
b) Bireyin kendisi
c) Devlet
d) Genetik özellikler
e) Toplum
3) Tüm dünyanın bir sahne, bütün insanların da bu sahnedeki oyuncular olduğu fikri
pek yeni bir şey değildir. Ancak eleştirel sosyolojide, bu fikri en eksiksiz biçimde geliştiren
kişi, etkileşimin mikro düzeni üzerine çalışmalarıyla insanların "izlenim yaratma yollarına ışık
tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erving Goffman
b) Rogers Brubaker
c) Harold Garfinkel
d) William Shakespeare
e) İrene Melikoff
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4) Hovard Becker’e göre, hangi davranışların sapma davranışları olarak kabul
edileceğine kimler karar vermektedirler?
a) Resmi kurumlar
b) Sosyal Psikloglar
c) Psikloglar
d) Egemen sınıflar
e) Medya
5) Sapkınlığı; “Sapkınlık, davranışın temelinde yatan bir nitelik değil, eylemi yapan
kişi ile bu eyleme tepki gösterenler arasındaki etkileşimdir.” şeklinde açıklayan sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karl Max
b) Friedrich Ebert
c) Howard Becker
d) Auguste Comte
e) Emile Durkheim

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c
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7. FENOMENOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Fenomenolojinin önde gelen isimleri.
7.1.2. Alfred Schutz (1899- 1959)
7.1.1.Edmunt Husserl (1859- 1938)
7.2. Fenomenoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya fenomeni olmak ne anlama gelmektedir?
2) Birey ve toplum arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) Aslında masa diye bir şey yoktur, masa denilen şeyler birer ahşap formdan ibarettir,
ona masa sıfatını veren insanlardır, toplumdur diyen birisi ne demek istiyor olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fenomen

Fenomen kavramının
anlamlarını öğrenmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek.

Fenomenoloji

Fenomenolojinin toplum
hayatını nasıl açıkladığını
kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Fenomen

•

Fenomenoloji

•

Edmunt Husserl

•

Alfred Schutz

•

Herbert Mead
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Giriş
Bu bölümde Gündelik Hayatın Sosyolojisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen
Fenomenoloji, ele alınmaktadır.
Ana akım sosyoloji, toplumu, tıpkı doğal çevre gibi bireyin üzerinde ve dışında kendine
ait gerçekliğe sahip bir şey olarak görme ve bireyi, davranışları büyük ölçüde dış güçler
tarafından belirlenen kukla benzeri bir şey olarak görme eğilimindedir. Pozitivist sosyolojik
yaklaşım bu yüzden doğa bilimlerinin yöntemlerinin fiziki dünya kadar sosyal dünyayı anlamak
için de uygun olduğunu öne sürerler. Bu yaklaşıma göre; ikisi de özünde aynı doğaya sahiptir
ve insan davranışları hakkında kanıtlanabilir tahminler yapmayı sağlayan doğa yasaları ortaya
konabilir.
Fenomenologlar, bu görüşü tamamen reddederler. Onlara göre insan, kendi sosyal
dünyasını inşa edebilecek ve kontrolü altına alabilecek güç ve bilince sahip bağımsız bir
varlıktır. İnsanın eylemleri kendi dışında belirlenmiş ve programlanmış değildir, aksine insanın
davranışları düşünülmüş, amacı olan ve kendi içinden gelen davranışlardır. Fenomenologlar,
aynı nedenlerle, ana akım sosyolojik yaklaşımı ve onun her tür nesnellik iddiasını reddederler.
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7.1. Fenomenolojinin önde gelen isimleri
Fenomenolojinin önde gelen isimleri; Edmunt Husserl ve Alfred Schutz’dur.

7.1.1.Edmunt Husserl (1859- 1938)
Edmund Husserl, 1859'da Moravya'da Possnitz'de doğmuştur. Berlin ve Viyana'da
matematik, fizik, astronomi, felsefe eğitimi almıştır. 1883'ten itibaren matematiksel
çözümlemeler içeren çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. 1901-1916 yıllarında Göttingen
Üniversitesinde matematik ve felsefe dersleri vermiştir. Bu arada, zamanının önemli
düşünürleriyle, örneğin W. Dilthey ve M. Scheler gibi isimlerle etkileşim halinde olmuştur.
Husserl'e göre felsefe her tür sonradan inşa edilmiş kurgusal bağıntıdan ayrı olarak kendini
özsel olarak temellendirmelidir. Husserl, Hegelciliğin etkisini yitirdiği ve Yeni- Kantçılığın
akademilerde etkili bir güç haline geldiği bir dönemde felsefeye yeni bir yön verme çabasında
olmuştur. Felsefe içerisinde tüm metafizik spekülasyonlardan ve bilimci önyargılardan
sıyrılmayı arzu eden yepyeni bir felsefe sistematiği oluşturmaya yönelmiş ve böylece
fenomenolojinin temellerini atmıştır Husserl, Heidegger, Merleau- Ponty ve Sartre gibi
varoluşçu felsefecileri derinden etkilemiş olmanın yanı sıra, daha sonradan Foucault ve Jacques
Derrida gibi yirminci yüzyılın ikinci yarısında etkilerini hissettiren felsefecilerin düşüncesinde
de önemli bir rol oynamıştır. Husserl’den farklı biçimde etkilenen bu filozofların her biri kendi
yollarında ilerlemişlerdir. Aynı kaynaktan beslenerek ve aynı kaynağı eleştirerek gelişen bu
felsefelerin bütününe bu nedenle Post fenomenoloji adı verilmiştir (Husserl,2010: IX).
Edmund Husserl’in Türkçe ulaşılabilen eserleri şu şekildedir: “Fenomenoloji
Üzerine Beş Ders”; “Bunalım”; “Kesin Bilim Olarak Felsefe”; “Avrupa İnsanlığının Krizi ve
Felsefe”.

7.1.2. Alfred Schutz (1899- 1959)
Alfred Schutz, Avusturya kökenli Amerikalı toplum felsefecisidir. Alfred Schutz
Viyana Üniversitesi`nde hukuk ve sosyal bilimler eğitimi almıştır. Fenomenoloji ile yakından
ilgilenen Schutz, 1938’da Avusturya’nın Almanlar tarafından işgal tehlikesi ortaya çıkıp
Amerika’ya göç edene kadar aynı zamanda hocası da olan Husserl ile entelektüel işbirliğini
sürdürmüştür. Asıl mesleği bankacılık olmasına rağmen toplum felsefesi çalışmalarını
Amerika’da da sürdürmüştür. Burada fenomenoloji, sosyal bilimler metodolojisi alanlarında
çalışan Schutz, Edmund Husserl`in fenomenolojik felsefesini sosyal bilimler felsefesinin temeli
olarak geliştirmiştir.1952 yılında “New York Sosyal Araştırmalar Okulu’da profesör olmuştur.
1970’lerin sonlarında fenomenolojik sosyolojiyi Batı sosyolojisinde temel bir “yorumcu”
sosyoloji biçimi olarak geliştirmiştir. Onun çabalarıyla fenomenolojik sosyolojiyi, pozitivist
sosyolojiye bir meydan okuma haline gelmiştir. Bu durum daha sonra etnometodoli ve
Habermascı kritik teori gibi birçok yorumcu bakış açısını harekete geçirmiştir (Slattery, 2010:
231)
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7.2. Fenomenoloji
Fenomen sözcüğünün iki temel anlamı vardır. İlk olarak fenomen, bir algı nesnesi,
gördüğümüz, duyularımızla hissettiğimiz veya algıladığımız bir şeydir. İkinci olarak, fenomen,
sıra dışı bir şey, henüz açıklayamadığımız veya anlayamadığımız normal dışı bir şey, manevi
bir güç, duyular üstü bir algı, bir UFO’dur (Slattery, 2010: 231). İlk tanım, dış dünyanın
gerçekte var olduğu ve bu dünyanın duyularımızla, özellikle gözlerimizle algılanabilen kendine
ait bir gerçekliğe sahip olduğu varsayımı üzerine kurulu gündelik bir tanımdır. İkincisi
“yorumcu” bir tanımdır ve bu yaklaşıma göre, kendine has bağımsız bir gerçekliğe sahip
olmayan fiziki dünyayı duyularımız aracılığıyla anlar ve onu kendi yorumlarımıza göre yeniden
var ederiz.
Fenomenoloji, Alman felsefeci Edmund Husserl'ın geliştirmiş olduğu felsefi bir
araştırma yöntemidir. Fenomenolojik yaklaşıma göre; örneğin gerçekte sandalye veya masa
diye bir şey yoktur; bunlar sadece belirli işlevler ve anlamlar yüklediğimiz ahşap formlardır.
Onlar, bizim, anlayabilmek için insan eseri veya doğa ürünü olan şeylere verdiğimiz isimler
veya yapıştırdığımız etiketlerdir. Fenomenoloji, bu yüzden, fizik dünyanın asla değişmeyen ve
bütün insanlar için aynı olan “gerçek” bir dünya olmadığını savunur. Fenomenologlara göre;
dünya, daha ziyade varoluşu için insanların yorumlarına veya ona yüklediği anlamlara bağlı
olan “göreli” bir dünyadır. Sözgelimi, bir bina veya eve yüklediğimiz bütün zengin ve farklı
anlamları düşünelim, gerçekte, bir apartman, kraliyet sarayı veya konut olarak adlandırdığımız
bütün bu nesneler aslında tuğladan örülmüş bir binadan başka bir şey değildir (Slattery, 2010:
232).
Fenomenolojik Sosyoloji, kendi sosyoloji okulunu geliştirmekten çok Etnometodoloji
gibi farklı “yorumcu anlayışlar” doğurmuş ve Marksizm gibi mevcut sosyolojik yaklaşımlarda
yorumcu ve öznel unsurları harekete geçirmiştir. Berger ve Luckman’ın çalışmaları, aslında
Husserl ve Schutz’un kavramlarını ve düşüncelerini bilinçli olarak sürdürme ve geliştirme
çabasını yansıtır (Slattery, 2010: 231). Bilincin sistematik biçimde incelenmesini konu edinen
fenomenolojik iddiaya göre; bilinç emin olabileceğimiz tek fenomendir. Fenomenolojiye göre;
nesneleri algılayışımızdan bildiğimiz matematiksel formüllere kadar tüm dünya deneyimimiz
bilinç içinde ve bilinç tarafından kurulmuştur. Bu kuruluş sürecinin izini sürmek istiyorsak,
dünyaya ilişkin bildiklerimizi bir kenara bırakmamız ve o bilginin nasıl ya da hangi süreçlerle
oluştuğuna yönelmemiz gerekir. Bu “paranteze alma” ya da “fenomenolojik indirgeme” diye
adlandırılan stratejidir (Marshall, 1999: 241).
Feomomenojik yaklaşıma göre; sosyolojide natüralist yöntem, toplumu, sosyal grubu
veya sosyal durumu, ilgili sosyal aktörlerin anlam ve yorumları çerçevesinde anlamak için hiç
de uygun değildir. Fenomenologlara göre, sosyolog, ideal olarak, sosyal dünyayı, onun temel
kabullerini, kültürü ve tipleştirmelerini diğer insanların algıladıkları gibi algılamak için, kendini
bu sosyal dünyadan uzak tutmayıp bizzat ona katılmalıdır. Bu yüzden fenomenologlar katılımlı
gözlem gibi teknikleri tercih ederler.
Fenomenologlar, sosyolojideki natüralist nesnellik iddiasını felsefi bir imkânsızlık
olarak görürler. Çünkü onlara göre; hiçbir insan kendi kültürel kabullerini ve düşünce
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çerçevesini tamamen askıya alamaz. Onlar, aslında nesnelliğin gerçekliğin çarpıtılması
olduğunu, burada sosyal bilimcinin, esasen ilgili bireylerin görüşleri ve güdülerini göz ardı
ederek, belirli bir duruma sadece kendi yorumlarını dayattığını düşünürler. Benzer şekilde, suç
ve evlilik gibi sosyal olgular kendilerine ait bir gerçekliğe sahip bağımsız şeyler olarak değil,
aksine onlar sadece insanların dünyayı anlamak için oluşturdukları sosyal inşalar olarak var
olabilir ve incelenebilirler. Natüralist yaklaşımın nesnelliği vurgulamasına karşın, fenomenoloji
sosyal analizde öznel unsurları öne çıkartmıştır.
Fenomenolojinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Edmund Husserl'e göre;
fenomenoloji, bir şeyin, örneğin, bir canlının herhangi bir durumunu değil bütününü; algıları
algı olarak, yargıları yargı olarak, duyguları duygu olarak ele alır. Bu tıpkı, matematiğin
sayılardan, geometrinin şekillerden söz etmesine benzer. Nasıl ki, matematik, geometri ve
mekanik kesin bilimlerin temeli ise fenomenoloji de felsefe, mantık ve psikolojinin temelidir.
Yine, nasıl ki geometri, doğadaki ve mekândaki bütün şekiller hakkında geçerli ise
fenomenoloji de bütün bilim alanlarında geçerlidir (Husserl, 1995: 16-17).
Husserl’in fenomenolojik sosyolojiye en önemli katkısı ise “Şeylere dönelim yeniden.”
çağrısıdır. Husserl, nesnelerin bize nasıl göründüklerini, kültürümüzün oluşturduğu tül araya
girmeksizin saptayabileceğimizi düşünür. Husserl’e göre; şeylerin aslında nasıl göründüklerini
saptamak onların nasıl olduklarını saptamak demektir. Husserl’in temel tezi; “içinde yetişmiş
olduğumuz geleneksel müspet bilim kavramını genel bilim kavramıyla karıştıran asırlık
geleneklerden kurtulmamız gerektiği düşüncesine dayanır.” Onun, doğa bilimlerinin
yöntemlerini, bilim adamları tarafından kullanılan usullerinin sınırlı ve ekseriya geçici
karakterine rağmen evrensel bir yöntem rütbesine yükseltmekle suçladığı natüralizmin eleştirisi
buradan gelmektedir.
Fenomenologlar “sosyal dünya”ya, “fizik dünya”ya göre daha göreli terimler içinde
bakarlar. Fizik dünyadaki nesneler insanların nitelendirmelerine bakmaksızın fiziksel olarak
var olsalar da aynı şey sosyal dünyadaki olgular için söylenemez. Nefret ve sevgi gibi kavramlar
tamamen insanların yarattıkları şeylerdir. Bunların varoluşları tamamen insanların algılarına,
onların yorumlarına ve onlara yükledikleri anlamlara bağlıdır. Örneğin, fenomenologlara göre,
suç diye bir şey yoktur; o tamamen belirli durumlardaki herhangi bir eylemin insanlar
tarafından yorumlanışına bağlıdır. Dolayısıyla bütün insan bilgileri görelidir. Benzer şekilde,
pozitivist analizde betimlenenin aksine toplum, kendine ait bir varoluşa sahip orada bir şey
değildir, aksine o, gündelik yaşantılarımız sırasında rutinlerimiz aracılığıyla var ettiğimiz bir
şeydir. Bu yorumlama ve iletişimin anahtarı dildir ve kendi toplumumuzun genel kabullerini
sosyalleşme aracılığıyla öğreniriz (Slattery, 2010: 232). Sosyal dünya diğerleriyle birlikte
yaşanılan deneyimlerle öğrenilen bir dünyadır. Bu nedenle, fenomenoloji insan bilincinin ve
insanların içinde yaşadıkları dünyayı yorumlama biçimlerinin araştırılmasıdır. Edmund
Husserl’in amacı, insanın “yaşantı dünyası”nın “temellerine inmek” ve onun özünü ortaya
çıkarmaktır.
Fenomenolojinin gelişimine önemli katkısı olan diğer isim ise Alfred Schutz’dur.
Schutz’un niyetsellik, zaman bilinci ve eylem konusundaki görüşlerinin önemli bir bölümünü
Husserl’e dayanır. Ancak Schutz, Husserl’in epistemolojik programını terk eder ve
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transendental fenomenolojinin sonraki gelişiminin ayırt edici özelliğini oluşturan egonun
öznelliğiyle ilgilenmeye başlar. Ona göre, toplumsan dünya, “kesin bir biçimde benim
dünyam”dır (Giddens, 2013: 50). Schutz, bu düşünceleri toplumun araştırılmasına uygulamaya
ve bu düşüncelerin bu kadar göreli bu kadar değişken olan sosyal dünyamızdaki bizleri,
gündelik temelde nasıl bir arada tuttuğunu analiz etmeye çalışır. Bu noktada Schutz, gündelik
sosyal düzende üç anahtar unsur belirler. Bunlar: 1) Sağduyu bilgisi: Kendi toplumumuz veya
sosyal grubumuz içinde nasıl yorumlar yapacağımız ve nasıl davranacağımız konusundaki ortak
bilgi stokları; 2) Tipleştirmeler: “Bilgi stokları” içinde inşa edilen, nesneler ve deneyimleri ortak
sınıflandırma biçimleri; 3) Karşılıklılık: Diğerlerinin dünyayı bizim gibi görmesini sağlayan ortak
kabulleridir (Slattery, 2010: 232- 233).
Schutz’a göre, başkalarının davranışlarını anlama, fenomonolojik açıdan, bir tipleştirme
süreci olarak incelenebilir. Birey bu tipleştirme sürecinde, diğerlerinin yaptıkları şeylerin
anlamını kavramak için daha önce öğrenilmiş yorumlama şemalarına başvurur. Temel toplumsal
ilişki diğerleriyle dolaysız yaşanan ilişkidir. Bu ilişki bireylerin gündelik toplumsal yaşantılarında
başvurdukları toplumsal formlara ilişkin diğer bütün fikirlerin kaynağını oluşturur. İnsanların
ellerindeki bilgi stokları, diğer insanlarla karşılaşmada kendi eylemlerine muhtemel tepkiyi
hesaplama imkânı verir (Giddens, 2013: 49).
Gündelik hayat dünyamız, öyle olduğunu hissettiğimiz zamanlarda bile, orada, soyut ve
bizlerden bağımsız bir şey değildir. Sosyal dünya bizim dünyamız, bizim ilişkilerimiz,
eylemlerimizdir ve sosyal dünyayı sosyal yapan şey bizim anlayışlarımızdır. Bununla beraber, o
tek ve ortak bir gerçeklik değildir. Bu görelilik durumu, toplumsal dünyada, fiziksel dünyada
olduğundan daha belirgindir. Örneğin nehirler, çiçekler, kayalar, insanlar onları nasıl etiketlerse
etiketlesin, nasıl nitelerse nitelesin vardırlar, yani insanlardan ve insanların sınıflandırmalarından
bağımsız bir şekilde fiziksel olarak mevcutturlar. Ancak aynı şeyi toplumsal dünyadaki kavramlar
için söylemek pek mümkün değildir (Slattery, 2010: 142). Biz toplumsal düzeni, sadece birlikte
çalışırken ortak anlam ve kabullere başvurarak hayata geçirebilir ve böylece insanlar olarak
yaşayabiliriz. Bu kabuller işlemez hale geldiğinde yani “temel anlaşma” çöktüğünde toplumsal
bir kargaşa ve düzensizlik ortaya çıkar. Bu durum ya çok sınırlı ölçüde, örneğin birinin söylediği
veya yaptığı şeyi yanlış yorumladığımızda ya da çok daha kapsamlı bir düzeyde, sözgelimi,
paranın değeri üzerinde artık ortak bir fikir birliği olmadığında yaşanır.
Özetle Fenomenolojinin ilgi odağı, ana akım sosyolojinin, hayatın daha alışılmadık yahut
olağandışı ve heyecan verici yanlarını araştırırken sorgulama gereği duymadığı normalliktir.
Sosyal dünya bir keşmekeş ve girdap olsa da istikrarlıdır ve gündelik bir bilgi stoku etrafında inşa
edilen temel bir yapıya sahiptir. O, dünyanın nasıl işlediği ve insanların dil, kültür ve sürekli
paylaşılan anlamlar aracılığıyla ilettikleri şeylerle nasıl bir ilişki içinde olacakları konusunda
pratik bir anlayış içerir.

Fenomenolojiye yöneltilen bazı eleştiriler;
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Fenomenoloji küçük ölçekli grupları incelediği için büyük boy kuramların genel
bütüncül açıklama imkânına sahip değildir.
Fenomenoloji sosyologların bazı sosyal olayları açıklamak için kendi yorumlarından öte
gidemediği için bilimsel değildir.
Her analiz aslında bir yorumdan öte bir şey değilse ve hiçbir yorum diğerinden üstün
değilse, neden sosyoloji yapılsın, şeklindedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fenomen sözcüğünün iki temel anlamı vardır. İlk olarak fenomen, bir algı nesnesi,
gördüğümüz, duyularımızla hissettiğimiz veya algıladığımız bir şeydir. İkinci olarak, fenomen,
sıra dışı bir şey, henüz açıklayamadığımız veya anlayamadığımız normal dışı bir şey, manevi
bir güç, duyular üstü bir algı, bir UFO’dur
Fenomenologlara göre insan, kendi sosyal dünyasını inşa edebilecek ve kontrolü altına
alabilecek güç ve bilince sahip bağımsız bir varlıktır. İnsanın eylemleri kendi dışında
belirlenmiş ve programlanmış değildir, aksine insanın davranışları düşünülmüş, amacı olan ve
kendi içinden gelen davranışlardır.
Fenomenoloji, bu yüzden, fizik dünyanın asla değişmeyen ve bütün insanlar için aynı
olan “gerçek” bir dünya olmadığını savunur. Fenomenologlara göre; dünya, daha ziyade
varoluşu için insanların yorumlarına veya ona yüklediği anlamlara bağlı olan “göreli” bir
dünyadır.
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Bölüm Soruları
1) Gerçekte sandalye veya masa diye bir şey yoktur; bunlar sadece belirli işlevler ve
anlamlar yüklediğimiz ahşap formlardır. Onlar, bizim, anlayabilmek için insan eseri veya doğa
ürünü olan şeylere verdiğimiz isimler veya yapıştırdığımız etiketlerdir.
a) Fenomenolojik yaklaşım
b) Sembolik etkileşimci yaklaşım
c) Etiketleme Teorisi
d) Etnometodolojik yaklaşım
e) Diyalektik yaklaşım
2) Aşağıdakilerden hangisi Fenomenolojik sosyolojinin temsilcilerindendir?
a) Robert Merton
b) Edmunt Husserl
c) WernerSombart
d) AnthonyGiddens
e) Wright Mills
3) İlk olarak fenomen, bir algı nesnesi, gördüğümüz, duyularımızla hissettiğimiz veya
algıladığımız bir şeydir. İkinci olarak, fenomen, sıra dışı bir şey, henüz açıklayamadığımız veya
anlayamadığımız normal dışı bir şey, manevi bir güç, duyular üstü bir algı, bir UFO’dur. Tanımı
yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hit
b) Top on
c) Fenomen
d) Diva
e) Efsane
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4) Fenomenolojik iddiaya göre; emin olabileceğimiz tek fenomen nedir?
a) Deney
b) Akıl
c) Sağduyu
d) Altıncı his
e) Bilinç
5) Aşağıdaki görüşlerden hangisi fenomenolojik yaklaşımın toplumsal gerçeklik
tanımına uygundur?
a) Toplum çatışmayla var olabilir.
b) Toplum diye bir şey yoktur.
c) Toplum bireyden bağımsız bir yapıdır.
d) Toplum, süreçsel bir durumu ifade eder.
e) Toplum hayatı insan için zorunlu değildir.

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) e, 5) d
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8. ETNOMETODOLOJİ VE SOSYAL İNŞA TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Etnometodolojinin Önde Gelen İsimleri
8.1. 1. Harold Garfinkel
8.2. Etnometodoloji
8.3. Etnometodolojinin Temel Kavramları
8.3.1. Pratik Başarı
8.3.2. Bağlama- Gönderimlik
8.3.3. Refleksivite
8.3.4. Açıklanabilirlik
8.3.5. Belgeleme Yöntemi
8.3.6. Üye Fikri
8.3.7. Sosyal Gerçekliğin İnşası
8.3.8. Statü
8.4. Sosyal İnşa Teorisinin Önde Gelen İsimleri
8.5. Sosyal İnşa Teorisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etnoğrafya ne demektir?
2) Bilgi, nesnel ve keşfedilmesi gereken bir şey midir?
3) Özellikle sosyal bilimlerden kesin tartışmasız nesnel bilgi mümkün müdür?
4) Bilgi inşa edilebilir bir şey midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Etnometodoloji

Etnometodoloji kavramının
analizi yapabilmek

Ders materyallerinden
faydalanmak

Etnometodolojinin
Temel Kavramları

Entometolojinin toplum birey
ilişkisini açıklama şeklini
kavramak

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek

Sosyal İnşa Teorisi

Sosyal inşa teorisinin toplum
hayatını nasıl açıkladığını
kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak ve sosyolojik
düşünmek
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Anahtar Kavramlar
•

Etnometoloji

•

Gündelik hayat

•

Pratik başarı

•

Bağlama- gönderimlik

•

Refleksivite

•

Açıklanabilirlik

•

Belgeleme yöntemi

•

Üye fikri

•

Sosyal gerçekliğin inşası

•

Statü
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Giriş
Bu bölümde Gündelik Hayatın Sosyolojisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen
Etnometodoloji ve Sosyal İnşa Teori’si ele alınmaktadır.
Etnometodoloji, Harold Garfinkel tarafından Fenomenolojik düşüncelerin toplumsal
araştırmalara uygulanmasıyla geliştirilen bir teoridir. Etnometodoloji, insanların, içinde
yaşadıkları toplumsal dünyayı ve gündelik hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını, konu edinir.
Etnometodoloji’nin temel amacı, insanların toplumsal dünyayı anlamlandırmak için
kullandıkları yöntemleri inceleyerek gündelik hayatın ilk bakışta görünmeyen yanlarını ortaya
koymaktır.
Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal dünyanın önce tipleştirme süreciyle inşa edildiğini, daha
sonra bu tipleştirmelerin kendilerini üreten bireylerin ötesinde nesnel bir nitelik kazandığını
ileri sürer. Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal eylem yaklaşımı ile yapısalcı yaklaşımları bir araya
getirmeye çalışır. Peter Berger ve Thomas Luckman tarafından geliştirilen Sosyal İnşa
Teorisi’ne göre, gerçeklik kendi irademizden bağımsızmış gibi kabul ettiğimiz, bizden
bağımsız, dışarıda, bizim ötemizde ve herkese açık bir gerçekliktir. Bu teoriye göre bireyler
gerçekliği "seçmez", gerçeklik bireyin irademizden bağımsız olarak bireye dayatılmaktadır.
Ancak bu bireyin iradesine 'rağmen' gerçekleşen bir durum değildir.
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8.1. Etnometodoloji’nin Önde Gelen İsimleri
Etnometodoloji’nin temsilcisi; Harold Garfinkel’dir

8.1. 1. Harold Garfinkel (1917- 2011)
Harold Garfinkel 1917 yılında ABD’de doğmuştur. Robert F. Balles ve Talcott
Parsons’ın öğrencisidir. Schutz’un fenomenolojik düşüncesinden de büyük ölçüde etkilenen
Garfinkel Etnometodoloji’nin kurucusu kabul edilmektedir. Garfinkel, hocalarının,
anlamlandırmanın toplumsal dünyada mümkün olan her şeyin başlangıcı olduğu gerçeğini
gözden kaçırdıklarını iddia etmiştir (Heritage, 2008: 217). Gündelik hayatın ince
ayrıntılarından etkilenen Garfinkel, Etnometodoloji’yi 1976 yılında yayınladığı
“Etnometodolojik Araştırmalar” adlı çalışmasıyla başlatmıştır (Slattery, 2010: 223).
Harold Garfinkel’in Türkçe ulaşılabilen başlıca eseri şudur: “Etnometodolojide
Araştırmalar”

8.2. Etnometodoloji
Sosyolojide, yirminci yüzyılın ortalarından sonra gündelik hayat sosyolojik bir bilgi
kaynağı olarak keşfedilmeye başlanmıştır. Bu dönme kadar neredeyse tüm sosyolojik
yaklaşımlar toplumsal eylemlerin nasıl olup da ilk basamakta mümkün olduğu sorusunu dikkate
almaksızın insan eylemleri üzerindeki toplumsal örgütlenme basamaklarının sınırları ile
ilgilenmişlerdir. Klasik dönem sosyologları, bireyin kendi eylemine yön vermede gerçekte
neyin etkili olduğunu hiç konuşmaksızın, “çemberlenmiş” insan eyleminin soyut
sınırlamalarının taslağını çıkarmaktan rahatsız olmamışlardır. Ancak yirminci yüzyılın
ortalarından başlayan bu yeni dönemde bu anlayışa karşı iki sosyolog ortaya çıkar. Bunlardan
bir Ervin Goffman diğeri ise Harold Garfinkel’dir (Heritage, 2008: 216).
Gündelik hayatın tasviri ve çözümlenişine ilişkin sosyolojik çalışmalar günümüzde
Harold Garfinkel’in geliştirdiği “etnometodoloji” başlığı altında ele alınmaktadır. Etno,
bireylerin erişebileceği ortak bilgi birikimine, “metodoloji” ise aktörün toplumsal dünyayı
anlamasına ve bu anlamı iletmesini sağlayan stratejilere işaret etmektedir (Swingwood, 1998:
320).
Harold Garginkel, Erving Goffman’ın “Etkileşimciliği”ni de kapsayacak biçimde tüm
toplumsal kurumların altında yatan daha köklü bir yöntemi tartışmıştır. Garfinkel, bu yönteme
“Etnometodoloji” ismini vermiştir. Etnometodoloji temelde kişilerin kendi koşullarını nasıl
anlamlandırdıklarını ve nasıl ona göre davrandıklarını dikkate alır. Garfinkel’in sosyolojik
yaklaşımı, sağduyu akıl yürütmesinin metodik olduğu üzerinde oturduğu düşüncesi üzerine
temellenmektedir. Ona göre, metotlar toplumsal ve ortaklaşa olmalıdır, aksi durumda aktörler
benzer sonuçlara doğru akıl yürütemeyecek, birbirlerini anlamayacak ve eşgüdümlü bir
yöntemle eylemde bulunamayacaklardır. Garfinkel, bu metodolojinin nasıl ortaya çıktığını
belirleyebilmek için günlük eylemlerin akıcı işleyişine engel olan bazı yarı- deneysel süreçler
gerçekleştirmiştir (Heritage, 2008: 217).
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Etnometodoloji, insanların, karşılaşmalarından önce zaten başkaları tarafından
tanımlanmış durumlarda nasıl davrandıklarını açıklamaya çalışan natüralist sosyolojik analizin
aksine insanların durumu nasıl gördüklerini, betimlediklerini ve ortak bir durum tanımını nasıl
geliştirdiklerini anlamaya çalışan sosyolojik bir yaklaşımdır.
Etnometodoloji, başkalarının yaptıkları, ettikleri, özellikle de konuştukları şeylere
anlam kazandırmak için kullanılan “etno- metodların” incelenmesidir. Etnometodoloji
“bağlama gönderimli” ifadelerin ve diğer pratik eylemlerin rasyonel özelliklerini, gündelik
hayatın organize ve tipleşmiş pratiklerinin süregelen icrası olarak inceler (Garfinkel, 2014: 29).
Etnometodoloji, kendine ait bir amacı dili, kavramları, tarzı, temel yazıları, ilham verici
kabulleri, felsefi temellendirmesi, araştırma konuları, temel bulgularının inşa edici doğası vb.
bakımından sosyal bilimlerde özel bir yer işgal eden bir faaliyet alanıdır. Diğer sosyolojik
yaklaşımlara oranla nispeten yeni bir sosyolojik yaklaşım olan Etnometodoloji, Alfred
Schutz'un ve Talcott Parsons'ın çalışmalarına dayanılarak 1960’lı yıllarda California
Üniversitesi öğretim üyelerinden Harold Garfinkel tarafından geliştirilen günlük hayattaki
sosyal ilişkilerin analizine yönelik yeni bakış açıları sağlayan bir sosyal teoridir.
Etnometodoloji, insanların toplumsal dünyalarında ve günlük hayatlarında
karşılaştıkları deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını deneysel olarak incelemektedir. İnsanların
günlük hayattaki etkinlikleriyle, özellikle de toplumsal etkileşimde olduğu gibi kabul gören
yönlerinin incelenmesiyle ilgilenen Etnometodoloji, hem özel ifadelerin hem de gündelik
hayatın örgütlenmiş kazanımları gibi diğer pratik eylemlerin incelenmesine yönelmektedir
(Poloma, 2012: 450).
Etnometodoloji çalışmaları, 1960’ların sonlarında, öğrenci protestoları ve karşı-kültür
hareketlerinin meydana gelmesiyle daha popüler hale gelmiştir. Çünkü bu dönemde Avrupa’da
meydana gelen bu toplumsal hareketler, Talcott Parsons ve öğrencisi Robert Merton’un çok
büyük katkılarının olduğu yapısal- işlevselci teoriye oldukça büyük zarar vermiştir. Bu yüzden
Etnometodoloji, yaygın ve genel sosyolojik etkinlikle bağlantılarına rağmen ve muhtemelen de
bu bağlantıları yüzünden, daha sonra Amerikan Sosyoloji Derneği başkanı olacak olan Lewis
Coser’ın yeni ve şaşkınlık uyandıran bir saldırısına maruz kalmıştır. Coser, etnometodolojik
akımın, gelişimi tüm Amerikan sosyolojisinin geleceğini tehdit edebilecek bir “mezhep”
olduğunu iddia etmiştir (Coulon, 2010: 24).
Garfinkel’e göre, “üyelerin düzenli gündelik ilişki ortamlarını ürettikleri ve
düzenledikleri etkinlikleri ile onların bu ortamları ‘açıklanabilir’ kılma prosedürleri aslında
aynı şeylerdir.” “Toplumsal pratikler, organizasyonunu şekillendirdikleri rutin gündelik
etkinlikler aracılığıyla sürdürülür ve bu rutin etkinlikler içinde ‘oluşumlar ortaya çıkarlar.”
(Garfinkel, 2014: 29).
Harold Garfinkel, Etnometodoloji’nin, gündelik hayattaki davranışların bir dizi
varsayıma dayandığına dikkat çeker. Birine “nasılsın?” diye sorduğunuzda, çoğunlukla o
kişinin genel anlamda nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsunuzdur, ancak o kişinin belirli bir
fiziksel, zihinsel, ruhsal ya da maddi bir zorlukla uğraşıp uğraşmadığını merak ediyor da
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olabilirsiniz. Bununla birlikte, soru sorulan kişi, yüksek ihtimalle, sizin bu detayların hiçbirini
merak etmediğinizi, sadece “nezaketen sorduğunuzu” düşünecektir. İnsanların gerçeklik
hakkında yaptığı bu tür varsayımları keşfetmenin yollarından biri de kuralları yıkmaktır.
Sözgelimi, bir dahaki sefer biri size “nasılsın?” diye sorduğunda, sizin fiziksel tecrübenizden
detaylar sunun ya da sizin o sabah uyandığınızdan beri gerçekleşmiş olan iyi ya da kötü şeyleri
sıralayın ve o kişinin nasıl tepki verdiğine bakın. Söz konusu kişi beklenmedik davranışınız
karşısında büyük olasılıkla rahatsızlık duyacak ya da davranışınız nedeniyle kafası karışacaktır
(Macionis, 2012: 143).
Etnometodoloji, kökleri fenomenolojide olan, insanların sıradan gündelik hayatta
kullandıkları bazı yöntemlerle toplumsal dü¬zeni ürettikleri varsayımına dayanan ve bu
yöntemleri inceleyerek hem gündelik hayatın ilk anda görünmeyen kurallarını hem de
insanların toplumsal düzeni nasıl anlamlandırıp ürettiklerini ortaya çıkarmaya çalışır. Sonuç
olarak, Etnometodoloji’nin temel amacının, insanların gündelik yaşantılarını gerçekleştirdikleri
ve farklı ilişkileri sürdürürken kullandıkları metotlar veya prosedürleri analiz etmek ve
insanların sosyal gerçeklik duygusunu nasıl yarattıklarını, sürdürdüklerini ve değiştirdiklerini
açıklamaya yardımcı olabilecek kavramlar ve ilkeler geliştirmeye çalışmak olduğu söylenebilir.

8.3. Etnometodolojinin Temel Kavramları
8.3.1. Pratik Başarı
Etnometodologlar, toplumsal hayatın müşterek gerçekliklerine diğer sosyologlardan
daha yakın olmak isterler. Bu nedenle onlar bizzat deneyimle daha yakından ilgilenirler ve bu
ilgi onların metotlar ve veri toplama teknikleriyle olduğu kadar teorik yapının unsurlarında da
değişiklikler yapmalarını gerektirir. Etnometodologlar, gündelik hayattaki olguların “bilimsel
betimlemenin süzgeci”nden geçtiklerinde çarpıtıldıklarını öne sürerler. Onlar, ana akım
sosyolojik betimlemelerde tipik olarak aktörün pratik deneyimleri ihmal edildiği ve aktörler
irrasyonel birer varlık olarak alındığı için geleneksel sosyolojik perspektifin toplumsal
gerçeklik anlayışını reddederler. Çünkü onlara göre, geleneksel sosyologlar, peşin bir kabulle,
istikrarlı bir normlar ve göstergeler sisteminin aktörler tarafından paylaşıldığını ve bunların
sosyal sistemi düzenlediğini varsayarlar (Coulon, 2010: 29).
Etnometodolojiye göre, toplumsal gerçeklik aktörler tarafından sürekli olarak
oluşturulur. Yani toplumsal gerçeklik önceden mevcut bir kendilik değildir. Bu nedenle
Etnometodoloji, üyelerin karar verme süreçlerini ayrıntılı olarak ele alır. Etnometodoloji,
aktörlerin belirli kurallara göre davrandıklarını veri olarak almak yerine, onların bu kuralları
“uygularken kullandıkları” metotları ortaya çıkarmaya çalışır. Kuralları gözlenebilir ve
betimlenebilir kılan şey bu metotlardır. Üyelerin somut etkinlikleri sırasında yer alan pratik
etkinlikler, araştırılması gereken kurallar ve süreçleri gösterir. Başka deyişle, aktörlerin
toplumsal gerçekliği yorumlama ve hayatı sürekli sınamalarla yaratma süreçleri üyelerin
eylemlerinde başvurdukları süreçlerin dikkatli gözlemi ve analiziyle ortaya çıkartılabilir. Bu
yüzden, aktörlerin karşılıklı ilişkilerinde bilgileri sağduyusal bir tutum içinde nasıl ürettiklerini,
müzakere ettiklerini ve dili bir kaynak olarak nasıl kullandıklarını, özetle, içinde
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yaşayabilecekleri “mâkul” bir dünyayı nasıl inşa ettiklerini gözlemek önemlidir (Coulon, 2010:
29).

8.3.2. Bağlama- Gönderimlik
Bağlama- gönderimlik, sosyal bilimlere Etnometodoloji aracılığı ile girmiş ve
Etnometodoloji açısından çok özel bir kavramdır. Bağlama- gönderimlik kavramı, bütün
sembolik formların, örneğin, sözler, hareketler, kurallar ve eylemlerin, meydana geldiği
ortamdaki anlamlarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Ancak bu sembollerin kullanıldıkları
ortamda anlam kazanmaları bir tamamlanmışlıktan ziyade bir tamamlanmamışlığa işaret eder.
Gündelik hayatın özünü oluşturan toplumsal durumlar, sonu gelmeyen bir bağlamagönderimliğe sahiptir ve sosyoloğun “bağlama-gönderimli” ifadeleri yerine nesnel ifadeleri
geçirmeye çalışmak gibi bitmeyen bir görevi vardır.
Bağlama- gönderimlik bir sözcüğe yüklenen bütün bağlamsal hükümlerdir ve dil
bilimcilerden uyarlanan teknik bir terimdir. Bu kavrama göre, bir sözcük durumdan bağımsız
bir anlama sahip olsa bile, kullanıldığı her özel durumda ayrı bir anlam kazanır.
Etnometodolojiye göre, toplumsal hayat dil ile inşa edilir, ancak bu dil, dil bilimcilerin
kullandığı dil değil gündelik hayatta kullanılan dildir. İnsanlar başkalarından emirler alır,
soruları cevaplandırır, öğretir, öğrenir, sosyoloji kitapları yazar, alışveriş yapar, yalan söyler
veya espri yapar, toplantılara katılır, görüşmeler yaparlar. İnsanlar tüm bu eylemleri
kullandıkları dil sayesinde yaparlar.
Sözcükler kesin anlamlarını sadece üretildikleri somut bağlamlarda, dilsel bir alışveriş
durumunda “bağlama gönderim yaparken” kazanırlar. Hatta bağlama gönderim bile onların
potansiyel anlamlarındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmaz. Bir sözcük veya ifadenin
konuşmacının biyografisi, asıl niyeti, dinleyici ile arasındaki özel ilişki ve aralarında daha önce
geçen konuşmalar gibi bağlamsal faktörlerden gelir. Aynı durum sosyolojide kullanılan
mülakat veya anket çalışmalarında da söz konusudur. Bu tür araştırma tekniklerinde yer alan
sözcük ve cümleler her zaman aynı anlama sahip değildir. Ancak bu görüşmeleri gerçekleştiren
sosyoloğun “bilimsel” çalışması sanki bu sözcükler anlamsal homojenliğe sahiplermiş ve
bireyler onların anlamları üzerinde mutabıkmış gibi yapılır. Harold Garfinkel’e göre, bağlamagönderimli ifadelerin özelliği dilin bütünü için de söz konusudur. Garfinkel, doğal dilin
tamlığının, her üye için gündelik dilin anlamı içinde ortaya çıktığı bağlama bağlı olması
anlamında, büyük ölçüde bağlama-gönderimli olduğuna inanır. Ona göre, doğal dil, kullanıldığı
ve konuşulduğu bağlamlardan bağımsız bir anlama sahip değildir (Coulon, 2010: 31).
Anlamın bağlama- gönderimliği, herhangi bir nesnenin ya da etkin¬liğin anlamının,
kendi bağlamında türetildiği anlamına gelir. Sözcüklerin, bağlamdan bağımsız her zaman
geçerli olan değişmez anlamları yoktur. Yani kelimelerin anlamı nesnel değildir. İnsanlar,
kelimeleri, konuşanın kim olduğuna, konuşan ve dinleyen arasın¬daki ilişkinin ne olduğuna,
konuşmanın amacının ne olduğuna vb. bakarak anlamlandırır. Örneğin bir insan diğer bir
insanla konuşurken "iyi", "klasik" veya "ilkeli" gibi kelimeleri kullandığında, bu kelimelerin ne
anlama geldiği ancak o konuşma sırasında, içinde bulunulan durum ya da koşullar içerisinde
nettir ve ancak bu bağlam içinde anlaşılabilir.
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8.3.3. Refleksivite
Refleksivite, toplumda yaşanan olayların tanımları ile bu tanımlanan gerçeklik arasında
karşılıklı bağımlılık, hatta denklik durumu olduğunu ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Örneğin, "kitap okuyorum" ya da "ders çalışıyorum" diyen bir kişi, sadece yapmakta olduğu
şeyi söylemiş olmaz, aynı zamanda ne yapmakta olduğunu ispat etmiş olur. Böylece bu
konudaki belirsizlikleri gidermiş ve kendine nasıl davranılmasını beklediğini de belirtmiş olur.
Ancak insanların refleksif pratiklere sahip oldukları söylendiğinde, bu söz insanların yaptıkları
şeyler üzerinde bilinçli olarak düşündükleri anlamına gelmez (Garfinkel, 1984: 8).
Refleksivite, bir toplumsal çerçeveyi hem betimleyen hem inşa eden davranış kalıplarını
ifade eder. Refleksivite, toplumsal eylemin, hem üretilmesinin koşullarını içeren hem de onu
kabul edilebilir türde bir eylem olarak gözlenebilir kılan bir özelliğidir. Gündelik hayatın akışı
içinde, kullandığımız sözcükler aracılığıyla anlamı, düzeni ve yaptığımız, ettiğimizin şeyin
“gerçekliğinin” farkına varmayız. Toplumsal dünyaya ilişkin betimlemeler söylendikleri anda
betimledikleri şeyin kurucu unsuru haline gelir. Özetle, refleksivite, bir eylemi betimleme ve
üretme arasındaki eylemin kavranması ve bu kavramın ifade edilmesi arasındaki özdeşliğe
işaret eder.

8.3.4. Açıklanabilirlik
Toplumsal dünyanın açıklanabilir olduğunu söylemek; onun betimlenebilir,
anlaşılabilir, raporlaştırılabilir ve analiz edilebilir olduğu anlamına gelir. Bütün bu özellikler
insanların gündelik hayatındaki davranışlarında ortaya çıkar. Toplumlar, olmuş bitmiş ve hiç
değişmeyen yapılar değildir. Toplumlar, üyelerinin gündelik hayatı içinde oluşurlar.
Etnometodologlar, aktörlerin açıklamalarını toplumsal gerçekliğin betimlemeleri olarak
almazlar. Bu açıklamaların analizi, sadece aktörlerin birbirlerini anlamak ve iletişim
kurabilmek için, kırılgan ve hassas bir toplumsal düzeni nasıl sürekli olarak yeniden inşa
ettiklerini gösterecek biçimde gerçekleştirildiğinde faydalıdır. Bu betimlemelerin özelliği,
dünyayı betimlemeleri değil, onun inşasını sürekli olarak sergilemeleridir (Coulon, 2010: 39).

8.3.5. Belgeleme Yöntemi
Belgeleme yöntemi, belirli bir görüntüye, temelde bulu¬nan kalıpların 'belgesi' gibi
davranılması, bu görün¬tünün temeldeki kalıbın adı¬na, onu göstermek için var olduğu
düşünülmesi ve önce bu özelliklere dayanılarak kalıpların oluşturulması, sonra da bu
özelliklerin bu kalıplar hakkındaki bilgiye dayanıla¬rak yorumlanmasıdır. Örneğin bir
komşunun iyi bir komşu olup olmadığı hakkında yorum yaparız. İyi bir komşunun özellikleri
ile ilgili sağduyu bilgisine dayalı bir teorimiz olabilir. Komşumuz gürültü yapmayan, kendi
komşularına yardımcı olan biri ise bu özellikleri nedeniyle bu kişinin iyi bir komşu olduğunu
düşünebiliriz. Böylece bazı özelliklere dayanarak zihnimizde iyi komşuya dair bir davranış
kalıbı oluşturmuş oluruz. Daha sonra yeni bir komşumuz olduğunda, yeni komşumuzu bu
kalıba göre değerlendirir ve iyi bir komşu olup olmadığı hakkında bir yorum yaparız. Böylece
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kalıbı yaratmak için kullandığımız özellikler ve kalıbın kendisi karşılıklı olarak birbirlerini
güçlendirmiş olur.

8.3.6. Üye Fikri
Bir gruba üye olmak, bir kuruma katılmaktır. Üye sadece nefes alıp veren ve düşünen
bir kişi değil, aynı zamanda içinde bulunduğu topluma uyum için gerekli olan donanıma sahip
bir kişidir. Üyeler, bir gruba katıldıklarında o grubun davranışlarının koşullarını bilir ve yine o
grubun gündelik hayat pratiklerin dokusuna yayılmış rutinleri benimserler. Üyeler gruba bu
şekilde katıldıklarında artık ne yaptıkları konusunda düşünmek zorunda değildirler. Bu nedenle
kişi kendi kültürüne yabancı değildir.
Garfinkel, “kollektif üyeliği”, yani bir topluluğa aitliği ısrarla vurgulayan Parsons’cı üye
anlayışının çok ötesine geçerek, doğal dile hâkimiyeti vurgulayan daha lengüistik bir anlayışa
yönelir. Garfinkel’e göre; toplum, tanımamız nihayetsiz veya sınırlı olmayan süregelen bir
mucizedir. Bu tanım, herhangi bir birliktelik ve etkileşim biçimi açısından temel önemde
pratikler olarak gündelik hayattaki icraların toplamını içerir (Coulon, 2010: 41).

8.3.7. Sosyal Gerçekliğin İnşası
İnsanların nasıl davranacağı, çevresinde ne gördüğüne neyle ilgilendiğine göre
değişiklik gösterir. İnsanlar sahip oldukları sosyal gerçekliği gündelik hayattın içinde ve
kendilerini çevreleyen kültüre göre inşa etmektedirler. Gündelik hayat pratikleri, hayatlarını
anlamlı bir şekilde sürdürmeye çalışan sıradan toplum üyeleri tarafından bir gerçeklik olarak
kabul edilir. Gündelik hayat aynı zamanda onların bu düşünce ve eylemlerini doğuran bir
dünyadır ve bu düşünce ve eylemler sayesinde gerçek olarak muhafaza edilir (Berger
&Luckman, 2008: 32).
Gündelik hayat gerçekliği, bedenin “buradanlığı” ve mevcudiyetinin “şimdiliği”
etrafında düzenlenmiştir. Ancak gündelik hayatın gerçekliği, sadece bu dolaysız
buradalıklardan ibaret değildir. O aynı zamanda şimdi ve burada olmayan fenomenleri de
kapsar. Gündelik hayat, hem mekânsal hem de zamansal olarak farklı yakınlık ve uzaklıklar
şeklinde tecrübe edilir. Bunlar arasında bireye en yakın olanı gündelik hayatın bedensel
kullanım açısından dolaysızca ulaşılabilen alanıdır (Berger & Luckman, 2008: 35).

8.3.8. Statü
Bütün toplumlarda, insanlar günlük hayatlarını statü (bir kimsenin sahip olduğu sosyal
konum) düşüncesini kullanarak inşa etmektedir. Gündelik hayatta statü kelimesi genellikle, bir
üniversite rektörünün yeni işe alınmış bir yardımcı doçentten daha fazla statüye sahip olduğunu
söylediğimizde olduğu gibi “saygınlık” anlamına gelir. Ancak sosyolojik olarak bakıldığında,
hem rektörlük hem de “yardımcı doçentlik” veya “profesörlük” üniversite kurumundaki bir
statü veya konumdur. Statü, sosyal kimliğin bir parçasıdır ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi
belirlemeye yardım eder.
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Her birimiz aynı anda birçok statüye sahip olabiliriz. Bir kimsenin belli bir anda sahip
olduğu statülerin toplamı “statü seti” şeklinde ifade edilir. Genç bir kız; anne-babası için evlat,
kardeşleri için bir kız kardeş, okulda bir öğrenci ve voleybol takımında bir oyuncu olabilir.
Statü setleri, hayat boyunca değişmektedir. Bir çocuk ebeveyn olmak için büyümekte, bir
öğrenci sosyolog olmak için mezun olmakta ve bekâr biri karı ya da koca olmak için
evlenmektedir. Bir kuruma katılmak veya bir iş bulmak statü setimizi geliştirirken,
etkinliklerden geri durmak statü setini daraltır. İnsanlar hayat boyu onlarca statü elde eder veya
kaybederler.
Sosyologlar, statüleri, insanların onları nasıl elde ettiğine göre sınıflandırır. Doğuştan
getirilen statü, bir kimsenin doğuştan sahip olduğu veya daha sonra iradesi dışında kabullendiği
sosyal konumdur. Doğuştan kazanılan statüye örnek olarak; kız veya erkek olmayı, Ankaralı
olmayı verebiliriz. Doğuştan kazanılan statüler genellikle seçeneğin çok az olduğu veya hiç
olmadığı durumlardır. Sonradan kazanılan statü ise bir kimsenin iradesiyle seçtiği veya elde
ettiği kişisel yetenek ve çabayı yansıtan sosyal konuma işaret eder. Sosyolog olmayı, hemşire
olmayı veya mühendis olmayı kazanılmış statüye örnek olarak verebiliriz.
Gerçek dünyada çoğu statü onu üstlenme ve başarmanın birleşimini gerektirir.
Dolayısıyla insanların doğuştan kazanılan statüleri, sonradan kazanılan statülerini
etkilemektedir. Örneği; sosyolog statüsünü elde edenlerin genellikle nispeten varlıklı ailelere
mensup olmaları onların bu statüyü elde etmelerinde ailelerin etkili olması ihtimal dâhilindedir.
Benzer durum, hırsızlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi kötü statüye sahip insanların toplumda
daha fakir ailelere mensup olmalarında da söz konusu olabilir.
Etnometodolojiye Yöneltilen Başlıca Eleştiriler
1. Betimleme yapmaktan öteye gidememekle ve büyük teoriler geliştirememekle, aynı
zamanda dar bir çevreye hitap etmekle ve sosyoloji tarafından kabul görmeye çalışmamakla
eleştirilmiştir. Ayrıca diğer sosyolojik yaklaşımları ve araştırma yöntemlerini eleştirdikleri
halde bunları geliştirmek için faydalı önerilerde bulunmamakla eleştirilmişlerdir.
2. Çok küçük toplumsal süreçlerle ilgilendikleri için 'önemsiz' görünen konulara
odaklanmakla eleştirilmiştir.
3. Yaşamı sadece bireysel gündelik yaşam etkinliklerinden oluşan bir şekilde ele
almakla, savaş ya da işsizlik gibi dış etkenleri, diğer bir deyişle toplumda gücün dağılımıyla
ilişkili olan olguları dikkate almamakla eleştirilmişlerdir.
4. İnsanların neden belirli şekilde davrandıklarına ilişkin açıklamalar yapmamakla ve
insanları sanki hiçbir güdüleri ya da amaçlan olmayan varlıklar gibi göstermekle
eleştirilmişlerdir.
5. Etnometodoloji kendi yaklaşımı açısından da eleştirilmiş, eğer ileri sürdükleri gibi
sosyal bilimcilerin yaşam hakkındaki betimlemeleri sıradan insanların betimlemelerinden daha
iyi değilse etnometodolojik bir çalışma yapmanın da anlamsız olduğu ileri sürülmüştür.
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8.4. Sosyal İnşa Teorisinin Önde Gelen İsimleri
Sosyal İnşa Teorisi’nin temsilcileri; Peter Berger ve Thomas Luckman’dır.

8.4.1. Peter L. Berger(1929- 2017)
Peter Berger 1929 yılında Avusturya’da doğmuştur. 1949 yılında Wagner College’da
felsefe lisans eğitimini tamamlamıştır. Berger, 1950 yılında yüksek lisans derecesini, 1954
yılında “From Sectto Churc: A Sociological İnterpretation of the Baha’i Movement” (Fırkadan
Ümmete: Bahai Hareketinin Sosyolojik Yorumu) isimli doktora tezini savunarak doktora
derecesi almıştır. Daha sonra New School for Social Research’da ve Rutgers Üniversitesi’nin
çeşitli fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Berger 1981 yılından vefatına kadar Boston
Üniversitesi Fen- Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinde sosyoloji ve ilahiyat profesörü olarak
çalışmıştır (Berger, 2012: 4).
Yirminci yüzyılın en üretken sosyologlarından biri olarak kabul edilen Berger’e göre;
“sosyolog olmak ne kalpsiz bir gözlemci ne de propagandacı olmak anlamına gelir.” Mikro ve
makro değer yargılarından arındırılmış ve değer yargısı yüklü, yapısalcı ve etkileşimci,
kuramsal ve ilintili sosyolojiler arasında bir köprü kurma çabasını Berger’in çalışmalarında
açıkça görmek mümkündür. Berger, yapısal kuramsal kavramların ve kuramsal kavrayışın
kullanılmasında mikro sosyolojik kaygıların ötesine geçmeyi başarır. Berger, işlevselciler
tarafından benimsenen nesnel toplumsal dünya ile sosyal psikologlar tarafından vurgulanan
öznel dünya arasında bağ kurmaya çalışmaktadır. O, bunu, nesnel ve öznel gerçekliklerin
ikisinin birden insanlar tarafından nasıl yapıldığını konu alan bilgi sosyolojisi çerçevesinde
yapmaktadır (Poloma, 2012: 268- 282).
Peter L. Berger’in Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Melekler Hakkında
Söylenti Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi; “Sosyolojiye Çağrı Hümanist Bir
Perspektif”; “Bir Küre Bin Bir Küreselleşme (Samuel P. Huntington ile beraber); Modernleşme
ve Bilinç (Brigitte Berger ve Hansfried Kellner ile beraber); “Kutsal Şemsiye/Dinin Sosyolojik
Teorisinin Ana Unsurları”; “Din ve Modernlik: Toplum Bilim Yazıları 1 ( Robert J. Wuthnow
ile beraber); “Dinin Sosyal Gerçekliği”; “Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi” (Thomas
Luckman ile beraber); Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi (Thomas
Luckman ile beraber).

8.4.2. Thomas Luckmann (1927- 2016)
Thomas Luckman 1927 yılında Slovenya’da doğmuştur. Lisans eğitimini Viyana
Üniversitesi’den almıştır. Almanya’daki Konstanz Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olarak
çalışmıştır.
Thomas Luckman’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: “Görünmeyen
Din”; “Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi” (Peter L. Berger ile beraber); Gerçekliğin
Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi (Peter L. Berger ile beraber).
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8.5. Sosyal İnşa Teorisi
Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal dünyanın önce tipleştirme süreciyle inşa edildiğini, daha
sonra bu tipleştirmelerin kendilerini üreten bireylerin ötesinde nesnel bir nitelik kazandığını
ileri sürer. Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal eylem yaklaşımı ile yapısalcı yaklaşımları bir araya
getirmeye çalışır. Peter Berger ve Thomas Luckman tarafından geliştirilen Sosyal İnşa
Teorisi’ne göre, gerçeklik kendi irademizden bağımsızmış gibi kabul ettiğimiz, bizden
bağımsız, dışarıda, bizim ötemizde ve herkese açık bir gerçekliktir. Bu teoriye göre bireyler
gerçekliği "seçmez", gerçeklik bireyin irademizden bağımsız olarak bireye dayatılmaktadır.
Ancak bu bireyin iradesine 'rağmen' gerçekleşen bir durum değildir.
Toplum hem nesnel hem de öznel bir gerçeklik olduğun için, toplumu açıklamaya
çalışan her sosyal teori toplumun bu iki boyutunu kavraması zorunludur. Toplumun sözü edilen
boyutlarının kavranabilmesi için, toplumu “dışsallaştırma”, “nesnelleştirme” ve “içselleştirme”
aşamalarından oluşan kesintisiz bir süreç halinde kavranması gerekir (Berger & Luckman,
2008: 189).
Dışsallaştırma sürecinde insanlar bir yandan teknoloji ve teknik araçlar üreterek nesnel
kültürü, bir yandan da dil, imaj ve değerler üreterek belirleyici kültürü yaratırlar. Dışsallaştırma
süreci, insanların kendilerini sürekli olarak çeşitli etkinliklerle ifade ederek maddi ve manevi
kültürü yaratmaları, diğer bir deyişle araç gereç üretiminden hukuka, inanç sistemlerinden
teknolojiye, toplumsal dünyanın maddi ve kültürel koşullarının üretilmesi sürecidir.
Nesnelleştirme süreci, bireylerin dışsallaştırma sürecinde ürettikleri ürünlerin nesnel bir özellik
kazanmasıdır. İçselleştirme süreci ise sosyalleşme sürecinde meydana gelir ve nesnelleştirilmiş
toplumsal dünyanın toplumsallaşma yoluyla öznel bilince aktarılmasıdır. İçselleştirme süreci
hem genel olarak toplum kültürünü hem de alt kültürlerin içselleştirilmesini kapsar.
Sosyalleşme tamamlanmamış ve tamamlanmayacak bir süreci ifade eder ve içselleşme bu
sosyalleşme(toplumsal inşa) sürecinde gerçekleşir.
Sosyal İnşa Teorisi’ne göre, insan gerçekliği içselleştirilmiş bir gerçekliktir. İnsanlar
kültürü inşa edip nesneleştirdikten sonra toplumsallaştırma aracılığıyla içselleştirirler ve bu
sayede kültür doğal, gerçek ve içinde doğduğumuz verili bir şey gibi görünür. Örneğin bir toplu
taşıma aracına bindiğimizde, otel, lokanta, kütüphane, hastane vb. yerlere girdiğimizde
buralarda uymamız gereken bazı kurallar olduğunu biliriz. Bu kuralları bireysel olarak biz
koymayız ancak yine de bu kurallar vardır. Bu kurallar bizim bilincimizin dışında inşa
edilmiştir. Buradaki en önemli nokta toplumsal hayatta karşımıza çıkan kuralların inşa edilmiş
olmasıdır.
Sosyal İnşa Teorisi, aslında, başta Emil Durkheim olmak üzere bir çok ana akım
sosyoloji teorisyeninin toplumu bireyden ayrı kendi başına bir gerçeklik olarak gören
yaklaşımın bir kritiğini yapmaktadır. Sosyal inşa teorisi, bireyden bağımsız ve ayrı izlenimi
veren bir toplum hayatı olduğunu kabul etmekle birlikte, ana akım sosyolojiden farklı olarak,
bu toplumsal hayatın oluşmasında bireyin katkısının olduğunu göz ardı etmezler. Evet toplum
vardır, birey bir toplumun içinde doğar ve ölür. Ancak Sosyal inşa teorisine göre, bu toplumun
bireyden tamamen bağımsız ve ayrı olduğu anlamına gelmez. Toplumu inşa eden de inşa ettiği
129

toplum içinde yaşayan da bireydir. Orkestra ve müzik örneğinde olduğu gibi orkestra
çalmıyorsa müzik yoktur. Müziğin varlığının orkestranın birlikte çalmasına bağlı olduğu gibi
toplum hayatı da bireylerin birlikte sosyal inşa süreciyle mümkündür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etnometodoloji, Harold Garfinkel tarafından Fenomenolojik düşüncelerin toplumsal
araştırmalara uygulanmasıyla geliştirilen bir teoridir. Etnometodoloji, insanların, içinde
yaşadıkları toplumsal dünyayı ve gündelik hayatlarını nasıl anlamlandırdıklarını, konu edinir.
Etnometodoloji’nin temel amacı, insanların toplumsal dünyayı anlamlandırmak için
kullandıkları yöntemleri inceleyerek gündelik hayatın ilk bakışta görünmeyen yanlarını ortaya
koymaktır.
Gündelik hayatın ince ayrıntılarından etkilenen Garfinkel, Etnometodoloji’yi 1976
yılında yayınladığı “Etnometodolojik Araştırmalar” adlı çalışmasıyla başlatmıştır. Etno,
bireylerin erişebileceği ortak bilgi birikimine, “metodoloji” ise aktörün toplumsal dünyayı
anlamasına ve bu anlamı iletmesini sağlayan stratejilere işaret etmektedir. Harold Garginkel,
Erving Goffman’ın “Etkileşimciliği”ni de kapsayacak biçimde tüm toplumsal kurumların
altında yatan daha köklü bir yöntemi tartışmıştır. Garfinkel, bu yönteme “Etnometodoloji”
ismini vermiştir.
Etnometodoloji temelde kişilerin kendi koşullarını nasıl anlamlandırdıklarını ve nasıl
ona göre davrandıklarını dikkate alır. Garfinkel’in sosyolojik yaklaşımı, sağduyu akıl
yürütmesinin metodik olduğu üzerinde oturduğu düşüncesi üzerine temellenmektedir.
Etnometodoloji çalışmaları, 1960’ların sonlarında, öğrenci protestoları ve karşı-kültür
hareketlerinin meydana gelmesiyle daha popüler hale gelmiştir. Garfinkel’e göre, “üyelerin
düzenli gündelik ilişki ortamlarını ürettikleri ve düzenledikleri etkinlikleri ile onların bu
ortamları ‘açıklanabilir’ kılma prosedürleri aslında aynı şeylerdir.”
Etnometodologlar, gündelik hayattaki olguların “bilimsel betimlemenin süzgeci”nden
geçtiklerinde çarpıtıldıklarını öne sürerler. Onlar, ana akım sosyolojik betimlemelerde tipik
olarak aktörün pratik deneyimleri ihmal edildiği ve aktörler irrasyonel birer varlık olarak
alındığı için geleneksel sosyolojik perspektifin toplumsal gerçeklik anlayışını reddederler.
Toplumun sözü edilen boyutlarının kavranabilmesi için, toplumu “dışsallaştırma”,
“nesnelleştirme” ve “içselleştirme” aşamalarından oluşan kesintisiz bir süreç halinde
kavranması gerekir
Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal dünyanın önce tipleştirme süreciyle inşa edildiğini, daha
sonra bu tipleştirmelerin kendilerini üreten bireylerin ötesinde nesnel bir nitelik kazandığını
ileri sürer. Sosyal İnşa Teorisi, toplumsal eylem yaklaşımı ile yapısalcı yaklaşımları bir araya
getirmeye çalışır. Peter Berger ve Thomas Luckman tarafından geliştirilen Sosyal İnşa
Teorisi’ne göre, gerçeklik kendi irademizden bağımsızmış gibi kabul ettiğimiz, bizden
bağımsız, dışarıda, bizim ötemizde ve herkese açık bir gerçekliktir. Bu teoriye göre bireyler
gerçekliği "seçmez", gerçeklik bireyin irademizden bağımsız olarak bireye dayatılmaktadır.
Ancak bu bireyin iradesine 'rağmen' gerçekleşen bir durum değildir.
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Bölüm Soruları
1) Etnometodolojik akımı, gelişimi tüm Amerikan sosyolojisinin geleceğini tehdit
edebilecek bir “mezhep” olarak sunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Franz Neumann
b) Lewis Coser
c) Max Horkheimer
d) Raymond Williams
e) Thedor W. Adorno
2) Mikro ve makro değer yargılarından arındırılmış ve değer yargısı yüklü, yapısalcı
ve etkileşimci, kuramsal ve ilintili sosyolojiler arasında bir köprü kurma çabasını aşağıdaki
sosyologlardan hangisinin çalışmalarında açıkça görmek mümkündür?
a) Peter Berger
b) Max Weber
c) Emile Durkheim
d) Karl Marx
e) Herbert Spencer
3) Fenomenolojik düşünceleri toplumsal araştırmalara uygulayarak Etnometodoloji’yi
geliştirilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Erving Goffman
b) Peter Blaue
c) Harold Garfinkel
d) Herbert Spencer
e) Jürgen Habermas

132

4) Toplumsal dünyanın önce tipleştirme süreciyle inşa edildiğini, daha sonra bu
tipleştirmelerin kendilerini üreten bireylerin ötesinde nesnel bir nitelik kazandığını ileri süren
teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısalcı Teori
b) Çatışma Teorisi
c) İşlevselci Teori
d) Sosyal İnşa Teorisi
e) Marksist Teori
5) Gündelik hayatın ince ayrıntılarından etkilenen Garfinkel’in Etnometodoloji’yi
başlatan çalışması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Postmodern Durum
b) Dışardakiler
c) Deliliğin Taarihi
d) Deliliğe Övgü
e) Etnometodolojik Araştırmalar

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5) e
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9. POST YAPISALCILIK VE POSTMODERN SOSYAL TEORİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teorinin Önde Gelen İsimleri
9.1.1. Jean F. Lyotard
9.1.2.Jean Baudrillard
9.1.3. Michel Foucault
9.2. Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teori
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teori hakkında neler bilyorsunuz?
2) Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teori konusunda neler öğrenmek
istersiniz?
3) Modern dönem ile postmodern dönem arasında nasıl bir ilişki vardır?
4) Bilginin inşa edilmesinden ne anlamalıyız?
5) Toplum hayatının inşa edilmesinden ne anlamalıyız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Post Yapısalcılık ve
Postmodern Sosyal
Teori

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Postmodern kavramını
öğrenmek

Ders materyallerinden
faydalanmak. Modern kavramı
ile postmodern kavramını
karşılaştırarak yorumlamak
Ders materyallerinden
faydalanmak

Post Yapısalcılık ve
Postmodern Sosyal
Teori

Post Yapısalcılık Postmodern
Sosyal Teorinin toplum
hayatını nasıl açıkladığını
kavramak

Kitap önerisi: BERGER L.
Peter, & LUCKMANN, Thomas
(2008). Gerçekliğin Sosyal
İnşası (çev. V.S. Öğütle).
İstanbul: Paradigma Yayınları.
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Anahtar Kavramlar
•

Modern

•

Post- modern

•

Post Yapısalcılık
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Giriş
Bu bölümde Gündelik Hayatın Sosyolojisi ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülen Post
Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teori ele alınmaktadır. Postmodern, postmodernistler
tarafından modern hayattan sonraki dönemi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Onlara
göre, modern dönem bitmiş ve postmodern yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönem, modern
dönem paradigmasına bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır. Postmodernistler modernistlerin iddia
ettiği gibi her şeyi kapsayan tek bir hakikatin olmadığını, tersine herhangi bir konuda çok
sayında bakış açısı ve buna bağlı olarak farklı hakikatler olabileceğini savunmaktadırlar. Bu
farklılık, temelde modernistler bilgiyi keşfedilen ve keşfedilecek bir şey olarak görürken
postmodernistlerin bilginin inşa edildiğini savunmalarından kaynaklanmaktadır.
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9.1. Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teorinin Önde Gelen
İsimleri
Postmodern sosyal teori temsilcileri; Friedrich Nietzsche, Jean François Lyotard, Jean
Baudrillard, Michel Foucaultve Fredric Jameson’dur.

9.1.1. Jean F. Lyotard ( 1924- 1998)
Jean François Lyotard; filozof, edebiyat teorisyeni, postmodernizmin ve postmodern
felsefenin öncülerinden olan çağdaş Fransız düşünürüdür. Lyotard, 1924'de Fransa’da
doğmuştur. 1956 yılında felsefe bölümünden mezun olmuştur. Bir yıl Cezayir'de, yedi yıl
Fransa'da felsefe öğretmenliği yapmıştır. 1954 ile 1964 yılları arasında önce Fransa’da
yayınlanan radikal Marksist dergide ve daha sonra“İşçi Gücü” adlı başka bir dergide düzenli
yazılar yazmıştır. Düşünsel yaşamının başlangıcında Marksist bir konumda bulunan Lyotard
daha sonra, Marksist ve modernist öğretileri eleştirmiştir.
1968 ve emekli olduğu 1987 yılları arasında önce Paris Üniversitesi'nde, daha sonra ise
Saint-Denis'de öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca aralıklarla da olsa ABD’de toplam sekiz yıl
geçirmiş ve bu dönemlerde ABD’ni çeşitli üniversitelerinde Fransız felsefesi üzerine dersler
vermiştir. Kısa bir süre konuk profesör olarak Almanya'da da bulunmuş Lyotard, 1998'de
Paris'te ölmüştür.
Jean F. Lyotard’nın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: Postmodern Durum;
Pagan Eğitimler; Niçin Felsefe Yaparız?;Coşku Tarihin Kantçı Kritiği; Libidinal Ekonomi;
Fenomenoloji;

9.1.2. Jean Baudrillard (1929- 2007)
Jean Baudrillard, 1929 yılında Fransa'da doğmuştur. Sorbonne Üniversitesi'nde
Almanca eğitimi almıştır. Çeşitli kurumlarda Almanca öğretmenliği yaptığı süreçte sosyoloji
üzerine yazdığı doktora tezini savunarak sosyoloji doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra
Nanterre Üniversitesi'nde asistan olmuştur. Yapısal Marksizm ve medya teorileri ile
ilgilenmiştir. 1972 yılında kendi üniversitesine sosyoloji profesörü olarak atanmıştır. 1987'dan
1990'a kadar Dauphine Üniversitesi’nde çalışmıştır. "Eski Yugoslavya'daki Müslümanların
maruz kaldığı soykırım ve Irak’ın işgaliyle ilgili yaptığı açıklamalarla büyük beğeni toplamıştır.
“Simülasyon Teorisi’ni oluşturmuştur. Kitle zihniyeti üzerine çok sayıda çalışması
bulunmaktadır. Tüketim üzerine yaptığı çalışmalar tanınmasını sağlamıştır.
Jean Baudrillard’ın Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: Simülaklar ve
Simülasyon, Baştan Çıkarma Üzerine, Cool Anılar, Amerika, Siyah Anlar 1-2, Nesneler
Sistemi, Tüketim Toplumu, Göstergenin Ekonomi Politiğine Eleştirel Bir Bakış, Üretimin
Aynası, Simgesel Değişim ve Ölüm, Foucault'yu Unutmak, Beaubourg Olayı, Sessiz Yığınların
Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, Passwords, Komünist Partisi ya da Politikanın Sahte
Cennetleri, İlahi Sol, Kötülüğün Şeffaflığı-Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme.
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9.1.3. Michel Foucault
Michel Foucault, 1926'da Fransa’da doğmuştur. Foucault, Saint- Stanislas Okulunu
bitirdikten sonra, saygın bir okul olan Paris'teki 4. Henry Lisesi'ne girmiştir. 1946'da, École
Normale Supérieure'e kabul edilen dördüncü öğrencidir. 1948 yılında felsefe lisans
diplomasını, 1950 yılında psikoloji lisans diplomasını almıştır. 1952 yılında ise psikopatoloji
diplomasıyla ödüllendirilmiştir. 1954'ten itibaren dört yıl İsveç'te Uppsala Üniversitesi'nde
doktora tezini hazırlamıştır. 1960 yılında ise Fransa’daki Clermont-Ferrard Üniversitesi’ne
Felsefe bölüm başkanı olarak dönmüştür.
Nietzsche ve Heidegger’in düşüncelerinden oldukça etkilenen Foucault, çalışmalaɾında
çoğunlukla Кarl Marx ve Sigmund Freud'un fikirleriyle mücadele etmiştir. Hapishaneler, polis,
sigorta, delilik, eşcinsellik ve sosyal haklar konularında çalışmıştır. Bütün çalışmalarını
modernitenin birey üstündeki etkisi ve getirdiği yeni iktidar ilişkileri üstüne kurmuştur.
Michel Foucault’nun Türkçe ulaşılabilen başlıca eserleri şunlardır: Deliliğin Tarihi;
Hapishanenin Doğuşu; İktidarın Gözü; Hermenötiğin Kökeni; Cinselliğin Tarihi; Toplumu
Savunmak Gerekir; Güzel Tehlike; Akıl Hastalığı ve Psikoloji; Bilginin Arkeolojisi; Kelimeler
ve Şeyler; Bilme İstenci Üzerine Dersler (1970-1971) / College De France Ders Notları 1;
Entelektüelin Siyasi İşlevi / Seçme Yazılar 1; Özne ve İktidar / Seçme Yazılar 2;Büyük
Kapatılma/ Seçme Yazılar 3; Felsefe Sahnesi / Seçme Yazılar 5; Sonsuza Giden Dil / Seçme
Yazılar 6.

9.2. Post Yapısalcılık ve Postmodern Sosyal Teori
Friedrich Nietzsche “Aydınlanma Düşüncesi”nin temel öncüllerini radikal bir biçimde
eleştirdiği için post-modern anlayışın öncüsü kabul edilir.1950 ve 1960’lardan itibaren birçok
yazar tarafından kullanılmaya başlanan postmodernizm kavramı, bu tarihten sonra sosyal
bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle 1960’lı ve 70’li yıllardan
itibaren modernizm karşıtı ya da modernizimden sonrası anlamında kullanılan kavram, birçok
kültür ve toplum teorisyeni tarafından modernist kültürden radikal kopuşları ifade eden yeni
postmodern sanat biçimlerinin ortaya çıkışıyla tartışılmaya başlanmıştır (Best & Kellner, 2010:
24).
Modernist yaklaşımlar genel olarak dini, mistisizmi, metafiziği, sağduyu, gelenekleri
vb. reddederler. Bu tür bilgi kaynaklarının irrasyonel olduğunu bu sebeple de dogma bilgi
olduğunu iddia eder. Modernist düşünceye göre bu tür bilgi türlerinin hepsi rasyonel olan
bilimsel bilgi ile değiştirilmeli, akılla düzene sokulmalıdır. Bu sebeple modernizmde bilim,
öznel inançlar üzerine oturan bilgiden akıl rasyonel yollarla kazanılan bilgiye giden bir
ilerlemeyi şart koşar. Bu ilerlemenin ise görsel ve deneysel incelemelerde uygulanan bilimsel
yöntemler vasıtasıyla sağlanacağını savunduğundan, deneyciliği esas kabul eder.
Postmodernizm ise 20.yüzyılın ikinci yarısında modernizme bir tepki olarak doğmuştur
ve modernizmin bütün kurallarına bir meydan okuyuş olduğu varsayılır. Postmodernizmin,
bilginin nedirliliği ve nasıl elde edilebileceği konularında modernizmden çok farklı bir bakış
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açısı vardır. Postmodernizm bilginin keşfedilebilir bir niteliğe sahip olmadığını, tek bir bilgi
olmadığını ve her zaman bilginin iktidar ilişkileriyle iç içe girdiğini iddia eder. Bu sebeple
postmodernistlere göre bilgi insanlar arasında inşa edilir dolayısıyla da bilgi de doğru da tek
değildir.
Postmodernistler gerçek dünyanın varlığını inkâr etmezler ama bu gerçek dünyanın asla
kendini bize olduğu gibi gösteremeyeceğini öne sürerler. Gerçek dünya hakkında doğrudan
bilgiye ulaşmanın hiç bir yolu olmadığı için postmodernizme göre tek bir gerçeklik, tek bir
doğru bilgi de yoktur. İnsanlar birbirinden farklı bilgiler inşa ederler.
Modernistler bilimsel bilgiyi en kuvvetli iktidar gücü olarak görür. Çünkü modern
dönemde bilim, kurum olarak kendini, doğrunun tek otoritesi ilan etmiştir. Postmodernistler bu
beyana karşı itirazda bulunurlar ve bilimin neyin doğru veya yanlış olduğunu söyleme hakkını
kendinde görmesine mesafeli olunması gerektiğini savunurlar. Özellikle insan ilişkileri, sosyal
hareketler ve sosyal olaylarla uğraştığımızda bu daha da önem kazanmaktadır.
Postmodern teori 1980’lerde ortaya çıktığında geleneksel sosyoloji düşüncesine meydan
okumuş ve kuram ve yazının önceden duyulmamış biçimlerinin mümkün olduğunu ortaya
koymuştur. Postmodernizmi ilk ortaya çıktığı dönemde geçici bir moda olarak görülmesine
rağmen günümüzde toplum teorisi üzerindeki etkisi belirgin hale gelmiştir. Ancak postmodern
terimi çok çeşitli disiplinler içinde eşine az rastlanır bir yankısı olmasına karşın terimin tam
olarak ne anlama geldiğiyle ilgili hala çok büyük belirsizlik ve anlaşmazlık sürmektedir (Ritzer,
2014: 637).
Postmodernistler, modernistlerin tek ve bütün her şeyi kapsayan bir hakikat olduğu ve
bunun kanunlarının keşfedilebileceği iddialarını reddederler. Onlar, zengin bir hakikatler ve
perspektifler çeşitliliğini kabul eden ve benimseyen çok daha rölativist, öznel bir yaklaşımı
benimserler. Postmodernistlere göre, sosyolojinin görevi bu hakikatleri açıklamak değil, aksine
onları kabul etmek, takdir etmek ve kutlamaktır (Slattery, 2010: 448).
Postmodernizm mevcut haliyle küreselleşme sürecinin şekillenmesine katkıda
bulunmuş ve hala da bulunmaktadır. Bu dönem, toplumsal yaşamın tüm alanlarında; emek
süreçlerinde, devletin yetki ve uygulamalarında, yaşam tarzı ve tüketici alışkanlıklarında vb.
pek çok alanda radikal dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Postmodern anlayış
özellikle 1980’lerde, sosyal bilimlerde egemen olmaya başlamıştır. Bu nedenle de
“postmodernite” ve “modernite" faklı tarihsel koşul ve durumlara işaret ederken,
“postmodernizm” ve “modernizm” bu farklı durumları bilme anlama anlayışına, yani bilim
yapma anlayışına işaret etmektedir (Poloma, 2012: 17). Ancak postmoderniteyi moderniteden
bir kopuş değil, kırılma olarak, yani kapitalist toplumun gelişmesindeki bir aşama olarak gören
düşünürler de bulunmaktadır. Bu anlayışa sahip olan düşünürler tarafından postmordernizm,
“kapitalizm yeni aşamasının kültürel mantığı”, “geç kapitalizm”, “esnek birikim ya da
“postmodern kapitalizm” olarak görülür. Postmodernliğin projesi olarak gösterilen ideallerin
gerçekleşmesinin daha fazla modernlikle gerçekleşebilecek bir durumdur diyen Jürgen
Habermas’ın yaklaşımı da bu grup içinde değerlendirilebilir. Zymunt Bauman, Anthony
Giddens ve Ulrich Beck’in de içinde olduğu diğer bir grup ise postmodernizmi modernizmden
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bir kopuş olarak değil, modernizmin devamı ancak radikalize olmuş, yoğun bir yanılsama ve
sınırlarını zorlama hali olarak tanımlamaktadırlar. Terry Eagleon ve Ellen M. Wood’un da
içinde olduğu bir grup düşünür de modernite- postmodernite ayrımını reddederler. Bu nedenle
de yeni bir sosyal bilim anlayışı arayışı yerine modern olarak adlandırılan sosyal bilim yapma
anlayışını sürdürürler. Söz konusu ayırıma dayalı tartışmaları da pek ciddiye almazlar (Poloma,
2012: 19- 20).
Özetle, postmoderniteyle ilgili farklı yorumlar nedeniyle sosyal bilim ve sosyolojinin
“netliği” konusunda farklı sonuçlara varılır. Kendi içinde farklılıklar taşısa da postmoderniteyi
moderniteden bir kopuş olarak görenlerin, sosyal bilim, sosyoloji anlayışının modern teoriden
bir kopuş anlamına gelmesine karşın; postmoderniteyi moderniteden farklı, kırılma, radikalize
olma biçiminde yorumlayanların sosyal bilim, sosyoloji anlayışının modern kuramdan farklı,
ancak kopuş olmadığı biçiminde yorumladıkları söylenebilir. İkinci grup kendi içinde çeşitlilik
gösterse de özünde klasik teorilerden tamamen bir kopuş sergilememektedir. Üçüncü grup için
ise, zaten yeni bir sosyal bilim anlayışına gerek yoktur (Poloma, 2012: 20).
Postmodernizmin temel özelliği, modernizmin tarihe vurgusu, yerini, yerel ve somut
alana bırakmasıdır. Bu özelliğinden dolayı da zaman ve değişme kavramları yerine somut olanı
ve görüneni koymasıdır. Bu özellik onu bireye ve kültüre yöneltmiş ve bu yöneliş de onu
farklılık ve kültürel kimlik tartışmalarının alanına hapsetmiştir. Görecelilik nedeniyle de teori
oluşturmaya ve dolayısıyla da bilime karşıdır (Polama, 2012: 21).
Jean- François Lyotard Postmoderniteyi moderniteden bir kopuş ve dolayısıyla da
kapitalizmden farklı bir dönem olarak görmektedir. Postmodernist anlayışın öncüsü olarak
görülen Lyotard, modernizmin totalleştirici kuramlarının ve özgürlük, eşitlik, adalet, evrim,
rasyonalizasyon, devrim gibi büyük ideallerinin anlamını yitirdiği bir durumun adı olarak
“postmodern durum”u kullanır. Benzer şekilde postmoderniteyi moderniteden bir kopuş olarak
gören diğer bir düşünür de Jean Baudrillard’dır. Her iki düşünür de postmodernizmi
moderniteden bir kopuş olarak görmektedirler. Ancak Lyotard “dil oyunlarının çoğulluğunu
vurgulayarak “büyük anlatıları” reddederken Baudrillard yeni bir disiplin geliştirilmesi
gerektiğini vurgular (Poloma, 2012: 18).
Jean F. Lyotard, 1970’lerde Marksizmi terk etmiş ve klasik sosyolojinin makro
teorilerini, özellikle de iki egemen ideolojiyi; Marksizm ve liberal kapitalizmi güçlü bir şekilde
eleştiri yağmuruna tutmuştur. Onun öfkesi daha çok ve özellikle modern bilim ve teknolojiye
ve onların yeni teknolojilerle, insan ilerlemesinin beyni oldukları ve dünyayı korudukları
iddialarına yöneliktir. Lyotard’a göre, bilimsel ve teknolojik gelişme insanlığının kurtuluşunun
değil aksine huzursuzluğunun nedenidir. Bilimsel ilerleme insanı zenginleştirmek ve
aydınlatmaktan ziyade zengin- fakir ayrımının derinleşmesine yol açar ve Batı’yı, “Üçüncü
Dünya Ülkeleri”ni, daha çok sömürmesi için teşvik eder. Lyotard’a göre, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler duygusal zekâyı bir kenara iterek entelektüel düşünce yoksunluğunu meydana
getirmiştir. Bu durum ise klinik olarak verimli fakat duygusal açıdan iflas etmiş ve insan
duyguları ve yaşantılarının yer almadığı yabancılaştırıcı bir dünya meydana getirmektedir
(Slattery, 2010: 448- 49).
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Postmodernizmin en önemli teorisyenlerinden biri olan Lyotard'ın temel eseri
“Postmodern Durum”dur. Lyotard, postmodernliği endüstri sonrası toplumun içinde
bulunduğumuz şu anki evresine karşılık gelen bir durum ya da koşul olarak tanımlamıştır. 1979
yılında “Postmodern Durum” adlı kitabı yayınlanmıştır. Bu eser Lyotard’nın hem Fransa’da
hem de ülke dışında tanınmasını sağlamıştır. Lyotard'a göre post-modern durum, hem maddi
koşullardaki değişimleri hem de düşünsel alandaki kopuşları içeren bir sürecin toplam
ifadesidir. Buna yol açan her şeyden önce derin bir inançsızlık hali ya da başka bir değişle
kökensel bir kuşkudur. Burada söz konusu olan Modernite’nin meşruiyeti konusunda bir
kuşkudur ve kuşku beraberinde bilginin meşruiyet sorununu getirecektir. Böylece artık “Büyük
Anlatılar’la bilgi meşrulaştırılamayacaktır. Çünkü Post-modern dönemde kültürel ve toplumsal
gelişmelerin bir sonucu olarak “Büyük Anlatılar”a duyulan güven, yerini kuşkuya bırakmıştır.
Lyotard, “Büyük Anlatılar” olarak adlandırdığı modern döneme ait “İlerleme”,
“Aydınlanma”, “Rasyonellik”, “Özgürlük”, “Evrensellik” vb temel kavramlara kuşku ile bakar
ve bu kavramların inandırıcı olmadığı savunur. Ona göre bu kuşku halinin adı post-modern
durumdur. Modernistlerin iddia ettikleri gibi tek bir hakikate, salt bir akıl'a, ilerlemenin tek ve
evrensel bir yönü olduğuna inanmanın ve bunu teorik olarak temellendirebilmenin olanaklı
olmadığını savunan Lyotard modern dönemin bilgi anlayışının tartışmalı olduğunu ve bu
tartışmanın asla son bulamayacağını öne sürer.
Post-modern toplum, bilgi ve iletişim teknolojisinin büyük bir rol oynadığı üretim
yapısına geçiş yapmıştır. Lyotard'a göre postmodernizmin siyasal anlamı, totaliterliğe karşı
çıkıştır. Lyotard, kuşkucu olmasına rağmen, modernliğin demokratik potansiyelinin varlığını
kabul eder. Ancak yapılması gereken var olan bu demokrasi potansiyelinin geliştirilmesidir.
Jean Baudrillard, elektronik medyanın bizim geçmişimizle olan ilişkimizi tahrip ettiğine
ve karma karışık boş bir dünya yarattığına inanmaktadır. Baudrillard, yaşamının daha
başlarında Marx'tan güçlü bir şekilde etkilenmiş biridir. Ancak, o, daha sonra elektronik
iletişimin ve kitlesel medyanın yayılmasının, toplumu ekonomik güçlerin biçimlendirdiği
şeklindeki Marksist teoremi tersine çevirdiğini öne sürmüştür (Giddens, 2012: 152).
Baudrillard, postmodern dönemde medyanın egemen olduğunu ve anlamın medya
aracılığıyla imajların akışıyla yaratıldığını söyler. Ona göre, postmodern dönemde dünya bir
tür yap-inan evreni haline gelmiştir; bu evren içinde bizler gerçek kişilere ve yerlere değil,
medya imajlarina tepki vermekteyiz. Nitekim 1997'de Galler Prensesi Diana öldüğünde sadece
Britanya'da değil, dünyanın her tarafında büyük bir kederlenme olduğunu belirten Baudrillard,
“insanlar gerçek bir kişinin yasını mı tutuyorlardı?” sorusunu sorar ve bu soruya kendisi hayır,
cevabını verir. Ona göre, çoğu insan için Diana medya yoluyla mevcuttu. Diana'nın ölümü
insanların gerçek yaşamda gerçek birinin ölümünü tecrübe etmesi olayından çok, dizi filmde
meydana gelen bir olay gibiydi (Giddens, 2012:153). Baudrillard’ın aktardığı başka bir örnek
ise Mısır Firavunu II. Ramses’in mumyasının gerçek mezarından çıkartılıp müzelerde ve
televizyonlarda geçmişin bir sembolü olarak kitlelere ticari bir amaçla sunulmasıdır.
Baudrillard, bu duruma, “yaşamın televizyon içinde ve televizyonun hayat içinde kaybolması”
demektedir. Postmodern dönemde gerçekliğin kavranmasının mümkün olmadığını belirten
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Baudrillard’a göre, artık gerçekliği kavramak mümkün değilse onu değiştirmek de imkânsızdır
(Slattery, 2010: 471- 472).
Baudrillard, postmodern toplum yapısını tanımlamak için kullandığı kavram
“simülasyon”dur. O bu kavramı 1983 yılında yayınladığı “Simülasyonlar” isimli kitabında,
postmodern dünyanın aslında gerçek bir toplum olmadığını, “mış gibi yapılan” bir şey,
semboller ve imajların gerçek ve somutun yerini aldığı sanal bir durum olduğunu ifade etmek
için kullanmıştır. Baudrillard’a göre, postmodern dönemde insanlar mal veya hizmetlerden
ziyade semboller ve imajları alıp satmaktadır. Giyim sektörü bunun en klasik örneğidir. Gucci,
Adidas ve Rebook vb. markalar sürekli imaj geliştirmekte ve insanların birbirlerini bir birey
olarak değil giydikleri elbiselerin etiketlerine göre değerlendirmektedirler (Slattery, 2010: 470).
Boudrillard, 80’ler için kıyafet sektörünü klasik örnek olarak vermekte haklıdır, ancak
günümüzde benzer imaj geliştirme çalışmaları sınırları zorlamaktadır. İnsanlar artık sadece
giydikleri kıyafetin markalarına bakmıyor, hatta kıyafetin bir parça geri planda kaldığını
söylemek mümkündür. Günümüzde bunun yerine insanların kullandıkları cep telefonuna,
bindiği otomobile, gittiği lokantaya, oturduğu semte, okuduğu özel okula, içtiği içeceğe, alışveriş yaptığı yere… (listeyi uzatmak mümkün) bakılmaktadır.
Michel Foucault çalışmalarında modern dünyadaki anlayışı, önceki dönemlerdeki
anlayıştan ayıran değişmeleri göstermeye çalıştır. Suç, beden, delilik ve cinsellik üzerine
yazılarında Foucault toplumsal nüfusun denetlenmesi ve gözetlenmesinde giderek artan bir rol
oynamış olan hapishaneler, hastaneler ve okullar gibi modern kurumların ortaya çıkışını
incelemiştir. Foucault, modern örgütsel sistemlerle alakalı olarak güç, ideoloji ve söylem
arasındaki ilişkiler hakkında önemli fikirler geliştirmiştir. Gücün, yani bireyler ve grupların
başkalarına karşı olarak kendi amaçlarına nasıl ulaştıklarının incelenmesi, sosyolojide temel bir
önem taşır (Giddens, 2012:153-154).
Foucault, Marx ve Weber’in “güç” konusunda öncülüğünü yaptıkları bazı düşünceleri
sürdürmüştür. Onun, toplumda güç ve denetleme hakkındaki düşüncelerinde söylemin rolü
merkezi bir yer işgal eder. O, “söylem” kavramını, belli bir nesne hakkında ortak sayıltılar
tarafından bir araya getirilmiş konuşma ve düşünme yollarına göndermede bulunmak için
kullanmaktadır. Foucault, ortaçağdan günümüze gelinceye kadar, örneğin, delilik söyleminin
çarpıcı bir şekilde nasıl değişmiş olduğunu göstermiştir. Örneğin, ortaçağda deliler genel olarak
zararsız olarak düşünülmekteydiler; hatta bazıları onların “tanrı vergisi” bazı özel algılama
'yetenekleri' olabileceğini düşünmekteydi. Modern toplumlarda ise 'delilik' hastalık ve tedaviyi
vurgulayan tıbbileştirilmiş bir söylem tarafından şekillendirilmiştir (Giddens, 2012:154).
Foucault'ya göre, güç söylem aracılığıyla çalışarak, halkın suç, delilik ve cinsellik gibi
olgulara yönelik tutumlarını şekillendirir. Güç veya yetki sahiplerince tesis edilen uzman
söylemlerine, çoğu halde sadece rakip uzman söylemlerince karşı çıkılabilir. Bu yolla,
söylemler alternatif düşünme ve konuşma yollarını kısıtlamak için güçlü bir araç olarak
kullanılabilirler. Foucault'nun yazılarında güç ve bilginin gözetleme, yaptırım ve disiplin
teknolojileri ile nasıl birbirlerine bağlı olduklarını ortaya koyma çabası oldukça geniş bir yer
tutmaktadır (Giddens, 2012:154).
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Foucault, aşina olunanlara bakarak aşina olunmayandan bir anlam çıkarmaya çalışan
diğer sosyal bilimcilerin tersi yönünde işe koyulmuştur. O, geçmişi kazarak aşina olunandan
bir anlam çıkarmaya odaklanmış ve aşina olundukları için büyük ölçüde görünmez olan, kabul
görmüş kavramlara, inançlara ve yapılara büyük bir gayretle saldırmıştır. O, örneğin, 'cinsellik'
kavramının her zaman var olmayıp, toplumsal değişme süreçleri aracılığıyla yaratılmış
olduğunu iddia etmektedir. Benzer yorumlar günümüzün normal ve sapkın faaliyet, akıllılık ve
delilik gibi anlayışları için de yapılabilir. Foucault, bizim şimdiki inanç ve uygulamalarımızın
ardında yatan sayıltıları ortaya çıkarmaya ve geçmişten uzanarak şimdiyi 'görünür' kılmaya
gayret etmiştir. Ona göre, toplum, toplumsal gelişme ve modernlik hakkında genel kuramlara
sahip olamayız, sadece onların parçalarını anlayabiliriz (Giddens, 2012: 15).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Postmodern, postmodernistler tarafından modern hayattan sonraki dönemi ifade etmek
için kullanılan bir kavramdır. Onlara göre, modern dönem bitmiş ve postmodern yeni bir dönem
başlamıştır. Bu yeni dönem, modern dönem paradigmasına bir eleştiri olarak ortaya çıkmıştır.
Postmodernistler modernistlerin iddia ettiği gibi her şeyi kapsayan tek bir hakikatin olmadığını,
tersine herhangi bir konuda çok sayında bakış açısı ve buna bağlı olarak farklı hakikatler
olabileceğini savunmaktadırlar. Bu farklılık, temelde modernistler bilgiyi keşfedilen ve
keşfedilecek bir şey olarak görürken postmodernistlerin bilginin inşa edildiğini
savunmalarından kaynaklanmaktadır.
Friedrich Nietzsche “Aydınlanma Düşüncesi”nin temel öncüllerini radikal bir biçimde
eleştirdiği için post-modern anlayışın öncüsü kabul edilir.1950 ve 1960’lardan itibaren birçok
yazar tarafından kullanılmaya başlanan postmodernizm kavramı, bu tarihten sonra sosyal
bilimlerde en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir.
Modernist yaklaşımlar genel olarak dini, mistisizmi, metafiziği, sağduyu, gelenekleri
vb. reddederler. Bu tür bilgi kaynaklarının irrasyonel olduğunu bu sebeple de dogma bilgi
olduğunu iddia eder.
Postmodernizm ise 20.yüzyılın ikinci yarısında modernizme bir tepki olarak doğmuştur
ve modernizmin bütün kurallarına bir meydan okuyuş olduğu varsayılır. Postmodernizmin,
bilginin nedirliliği ve nasıl elde edilebileceği konularında modernizmden çok farklı bir bakış
açısı vardır.
Jean- François Lyotard Postmoderniteyi moderniteden bir kopuş ve dolayısıyla da
kapitalizmden farklı bir dönem olarak görmektedir. Postmodernist anlayışın öncüsü olarak
görülen Lyotard, modernizmin totalleştirici kuramlarının ve özgürlük, eşitlik, adalet, evrim,
rasyonalizasyon, devrim gibi büyük ideallerinin anlamını yitirdiği bir durumun adı olarak
“postmodern durum”u kullanır.
Jean Baudrillard, elektronik medyanın bizim geçmişimizle olan ilişkimizi tahrip ettiğine
ve karma karışık boş bir dünya yarattığına inanmaktadır. Baudrillard, postmodern dönemde
medyanın egemen olduğunu ve anlamın medya aracılığıyla imajların akışıyla yaratıldığını
söyler. Ona göre, postmodern dönemde dünya bir tür yap-inan evreni haline gelmiştir; bu evren
içinde bizler gerçek kişilere ve yerlere değil, medya imajlarina tepki vermekteyiz.
Michel Foucault çalışmalarında modern dünyadaki anlayışı, önceki dönemlerdeki
anlayıştan ayıran değişmeleri göstermeye çalıştır. Foucault, modern örgütsel sistemlerle alakalı
olarak güç, ideoloji ve söylem arasındaki ilişkiler hakkında önemli fikirler geliştirmiştir.
Gücün, yani bireyler ve grupların başkalarına karşı olarak kendi amaçlarına nasıl ulaştıklarının
incelenmesi, sosyolojide temel bir önem taşır
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Bölüm Soruları
1) Ana akım sosyoloji ile eleştirel sosyoloji arasındaki temel farklılık nedir?
a) Gelecek düşünceleri
b) Eğitim anlayışları
c) Devlet anlayışları
d) Araştırma tekniği
e) Bilgi anlayışları
2) Aşağıdaki isimlerden hangisi Postmodern sosyal teori temsilcilerinden birisi
değildir?
a) Fredric Engels
b) Jean François Lyotard
c) Jean Baudrillard
d) Michel Foucault
e) Friedrich Nietzsche
3) “Aydınlanma Düşüncesi”nin temel öncüllerini radikal bir biçimde eleştirdiği için
post-modern anlayışın öncüsü kabul edilen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Herbert Spencer
b) Harriet Martineau
c) Friedrich Nietzsche
d) Pierre Bourdieu
e) Louis Althusser
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4) Postmodernistlere göre, sosyolojinin görevi nedir?
a) Evrensel toplumsal gerçeklikleri keşfetmektir.
b) Nasıl doğanın yasaları varsa toplumlarında ilerleme yasaları vardır. Sosyolojinin
görevi bu kanunları ortaya koymaktır.
c) Sosyolojinin görevi toplumsal hakikatleri açıklamak değil, aksine onları kabul
etmek, takdir etmek ve kutlamaktır
d) Modernleşmenin ilkeleri belirlemek.
e) Olanın bilgisinden ideal dünyanın bilgisine ulaşmaya çalışmak.
5) “Dil oyunlarının çoğulluğunu vurgulayarak “büyük anlatıları” reddeden sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Jean- François Lyotard
b) Pierre Bourdieu
c) Werner Sombart
d) Robert K. Merton
e) Thomas Hobbes

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) c, 5) a
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10. MODERNİTE VE MODERNLEŞME VE GÜNDELİK HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Modernite ve Modernleşme
10.2. Türkiye’de Modernleşme Süreci
10.2.1. Osmanlı Döneminde Modernleşme
10.2.2. Cumhuriyet Döneminde Modernleşme
10.3. Türkiye’de Modernleşme Süreci ve Gündelik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Modern, modernite ve modernleşme kavramları ne anlama gelmektedir?

2)
Mısır, Çin, Hint ve Yunan medeniyetleri genelde geçmiş zamanı yüceltirken,
Batı’da modern dönem olarak tanımlanan dönemde yaşanan zamanın yani şimdinin
yüceltilmesinin nedenleri neler olabilir?
3)

Modern hayat dendiğinde aklınıza ilk neler gelmektedir?

4)

Modern hayatı nasıl tanımlayabiliriz?

5)

Modernitenin insanlara faydalarının yanında yan etkileri de (zararları) var mıdır?

6)

Modernitenin yan etkileri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Modernite ve
Modernleşme

Modernite ve Modernleşme
kavramlarının analizini
yapabilmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak

Türkiye’de
Modernleşme Süreci

Türk modernleşme sürecini
öğrenmek.

Ders materyallerinden
faydalanmak

Türkiye’de
Modernleşme Süreci ve
Gündelik Hayat

Türkiye’de modernleşme
sürecinin gündelik hayatı
nasıl dönüştürdüğünü
sosyolojik olarak ortaya
koyabilmek

Ders materyallerinden
faydalanmak
Kitap önerisi: KARPAT, Kemal
(2014). Osmanlı Modernleşmesi.
İstanbul: Timaş Yayınları

153

Anahtar Kavramlar
•

Modernite

•

Modernleşme

•

Gündelik hayat

•

Yeniden yapılanma

•

Gündelik hayatın değişimi
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Giriş
Modern kavramı yaygın olarak modernlik, “çağdaş” anlamında kullanılır. Bu anlamda
modernite, Latince “modernus” kelimesinden kaynaklanır ve çağdaş biçimlerin geleneksel
biçimlerin yerini alması anlamına gelir. Bu bölümde modernite, modernleşme kavramları ve
modernitenin ve modernleşme sürecinin olumlu etkileri ve yan etkileri denebilecek olumsuz
etkileri üzerinde durulmaktadır.
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10.1. Modernite ve Modernleşme
Modern kavramının yaygın olarak kullanılan iki anlamı vardır. Bunların ilkinde
modernlik, “çağdaş” anlamında kullanılır. Bu anlamda modernite, Latince “modernus”
kelimesinden kaynaklanır ve çağdaş biçimlerin geleneksel biçimlerin yerini alması anlamına
gelir. İkinci olarak ise ilerlemeyi ve gelişmeyi içeren anlamda kullanılan modernleşmedir.
Bununla beraber sosyolojik olarak modernleşmenin üç tür tanımından söz edilebilir. İlk tanım
analitiktir. Bu tanıma göre, modernleşme ve modern, toplumsal yapının ve toplumsal sürecin
oldukça soyut niteliklerini ifade eder. Bu nitelikleri taşıdığı sürece bu toplumlar “modern”
olarak tanımlanırlar. İkinci tanıma göre, modernleşme tarihin bir niteliğidir. Modernite ve
modernleşme yeni karakterleriyle öncüllerinden ayrılmış belirli zaman dilimlerini ifade ederler.
Bazıları modernleşmeyi toplumsal karmaşıklık olarak görürken bazıları daha özelleşmiş uyum
olarak görürler. Toplumsal yapıyı zenginleştiren güçlendiren güçlerin ortaya çıkması
anlamında ilerlemeyi ifade eder. Üçüncü tanıma göre ise modernleşme, gelişmekte olan
ülkelerin iktidar elitlerince izlenen bir seri politikalara verilen isimdir. Ülkelerinde değişimi
başlatan ve sürdüren iktidar elitleri yenilikçiler olarak tanımlanır ve modernleşme bu kesimin
algılarına göre içerik ve anlam kazanır (Smith, 2011: 95- 97).
Modernite, geleneğe karşı bir gelenektir. Ancak iddia edildiğinin aksine gelenek ve
alışkanlıkların sağladığı kesinliklerin yerini rasyonel bilginin kesinliğinin alamadığı bir
düzendir. Modern eleştirel aklın yaygın bir özelliği olan kuşku, felsefi bilinç kadar gündelik
hayata da nüfuz eder ve çağdaş toplumsal dünyanın genel varoluşsal boyutunu oluşturur
(Giddens. 2014b: 13). Aynı zamanda modernitenin bu karakteristik özelliği akla mutlak güven
konusundaki yaygın şüpheciliğin yanı sıra bilim ve teknolojinin çift- yüzlü olduğu, yani
insanların yararına olan imkânlar sunduğu gibi yeni riskler ve tehlikeler de yarattığının
kabulüdür (Giddens. 2014b: 45).
Modernite genel olarak, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile İkinci Dünya Savaşı'nın
başlangıcına kadar olan dönemde, bilhassa sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı
değişimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ancak, modernizmin açıkça sınırı
belirlenmiş bir başlama ve bitiş tarihi yoktur. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleşen
değişimleri tanımlamak için postmodern terimi kullanılıyorsa da bazı düşünürler modernizmin
hâlâ sürdüğünü iddia etmekte, bazı düşünüler ise modernizmin ölümünün söz konusu tarihten
çok daha önce gerçekleştiğini iddia etmektedirler.
Modernitenin ne zaman başladığı veya özelliklerinin tam olarak neler olduğu konusunda
çok az görüş birliği bulunmasına karşın, biçimsel olarak modernizm, genellikle, derinleşme,
üslupçuluk, içe dönme, teknik gösteriş, içsel olarak kendinden kuşku duymaya yönelik bir
hareket ve Viktorya dönemi gerçekçiliğine karşı bir tepki şeklinde tarif edilmiştir (Marshall,
1999: 508). Ancak modernliğe ilişkin birbirinden oldukça farklı algılayış ve kavrayışlar ortaya
konmuştur. Geliştirilen onca düşünceye, ortaya konulan onca bilgiye rağmen modernitenin ne
olduğu, nerede başlayıp nerede bittiği, sınırlarının nasıl belirlendiği konusunda hala ciddi
belirsizlikler vardır. Bu bağlamda modern insanla modern olmayan insanın, modern toplumla
modern olmayan toplumun birbirinden nasıl ayırt edilebileceği, modernleşme, modernlik,
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modernite gibi kavramların hangi tanımsal içeriklere, anlamlara sahip olduğu konusunda hala
önemli yorum farkları bulunmaktadır.
Modernitenin birçok boyutu olduğu kabul edilse de iki boyutun başat olarak ön plana
çıktığı söylenebilir. Bu boyutlardan birincisi üretim sürecinde maddi gücün yerine makine
gücünün yoğun olarak kullanımı anlamında, sanayileşme; ikincisi de hem ürün piyasasının hem
de iş gücünün metalaşması anlamında, kapitalizmdir.
Genelde sosyolojinin klasik kurucuları modernliğin fayda yönüne vurgu yapmışlardır.
Ancak Marx, Durkheim ve Weber modern çağı sorunlu olarak görmüşlerdir. Özellikle Weber
modern dünyayı, maddi ilerlemenin, bireysel yaratıcılığı ve özerkliği ezen bir bürokrasinin
gelişmesi pahasına elde edildiğini paradoksal olarak görmüştür. Modern toplumsal gelişim
içinde uzmanlığın önemini en açık bir şekilde gören Weber’e göre, günlük deneyim, rengini ve
kendiliğindenliğini yalnızca bürokrasinin “çelik sağlamlığındaki” kafesinin sınırları içinde
sürdürür (Giddens, 2014a: 15- 136).
Marx ve takipçileri ise modernliği bir canavar olarak görürler. Marx, modernliğin ne
denli yıkıcı ve onarılmaz bir etkisinin olduğunu çağdaşlarından çok daha açık bir şekilde ortaya
koymuştur. Marx, için modernite, Habermas’ın ifadesiyle, “tamamlanmamış bir proje”dir. Ona
göre, bu canavar evcilleştirilebilir; çünkü insanoğlu yarattıklarını her zaman denetimi altına
alabilir. Kapitalizm, yalnızca, modern dünyayı yönetmenin akıldışı bir yoludur.
Moderniteyi “juggernaut” olarak tanımlayan ve insanlar olarak bu juggernaut’u bir
dereceye kadar yönlendirebileceğimizi söyleyen Giddens, juggernaut’un denetimimizden çıkıp
parça parça olabilme tehlikesine de dikkat çeker. Ona göre, juggernut, ona direnenleri ezip
geçer; bazen doğru bir yol izler gibi görünürken, bazen de önceden kestiremeyeceğimiz yönlere
doğru beklenmedik bir biçimde sapıverir (Giddens, 2014a: 137).
Modernite; değişim, özgürlük, insan hakları gibi söylemlerin yanı sıra toplumları
disiplin altına alma söylemine de dayanmaktadır. Yani modernitenin, hem özgürleştirme hem
de cezalandırma yönü vardır. Ancak “Modernite kavramı üzerinde çalışan sosyologlar,
genellikle onun disiplin altına alıcı, sınırlandırıcı ve olumsuzluklar taşıyan yönlerini öne
çıkarmışlardır. Düşünce tarihinde modernliğin yıkıcı etkilerine, patolojik yönlerine,
sıkıntılarına ve sınırlandırmalarına ilişkin eleştirel teşhis koyan ona ilişkin geniş ve sistematik
teoriler öneren çok sayıda sosyolog vardır.” (Kızılçelik, 2004: 10). Bu eleştirel yaklaşımlar
arasında en etkili olanının ve dolayısıyla da en çok bilineninin ise “Frankfurt Okulu” olarak da
bilinen “eleştirel teori” olduğu söylenebilir. Frankfurt Okulu içinde yer alan çok sayıda
sosyolog modern hayatın aşırı standartlaşma, tek- tipleşme, aşırı tüketim, kitle kültürü, güven
kaybı, kültürel yabancılaşma gibi yan etkilerine dikkat çekmiştir.
“Frankfurt Okulu” düşünürlerine göre, modernleşmeyle birlikte, kişisel ve yüz yüze
ilişkilerin yerini mesafeli ilişkiler almış, geleneksel toplum hayatının sağladığı güven ve
dayanışma duygusu zayıflamaya başlamıştır. Modernite ile tek biçimcilik yayılmış, herkes
vasat bir düzeyde eşitlenmiş, insanlar tek tip hale gelmiş, her şey standartlaşmış, akıl tutulmuş
ve insanlar yeni köleliklerine hazırlamıştır. İnsanlar bağımlı kültürün tutsağı haline gelmiştir
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(Erdoğan & Alemdar, 2002: 410). Modern dönemde birey, baskı ve denetim altına alınarak
programlı biçimde bilinçsizleştirilmiştir. Bu bağlamda Frankfurt Okulunun, modernitenin
eleştirisi konusunda öne çıkan iki mensubu Marcuse ve Adorno, modern sanayi toplumlarının,
üyelerinin iç dünyası üzerinde büyük bir denetim uygulandığını ancak bireylerin kendi
mutsuzluklarının ve sefilliklerinin dahi farkına varamadıklarını belirtmektedirler (Kızılçelik,
2004: 16).

http://www.aboutmyarea.co.uk
Modernleştirme sürecinde toplumlar, o denli tek tipleştirilmiştir ki kendi kültürlerini
kaybetme noktasına gelmiştir. Modernleşme düşünürleri ve eleştirmenleri tartışmalarının
önemli bir kesitine kültürü koyarlar. Özellikle de Frankfurt Okulu düşünürlerinin yaptıkları
kültür analizlerinde kitle kültürü olgusu merkezdedir. Onlara göre, modernleşme süreci
geleneksel kültür değerlerini yok ederken onların yerine yapay bir kültürel üretim türü olan
kitle kültürünü koymuştur (Güngör, 2001: 230).
Sonuç olarak, modernite ve modernleşme olgusu birbirinden çok farklı yaklaşımlara
göre faklı bakış açılarıyla ele alınmakta, eleştirilmekte veya yüceltilmektedir. Bazıları
modernliğin özgürlük, refah, sanayileşme, bilimsel ilerleme, teknolojik gelişme gibi olumlu
yanlarını vurgularken, bazıları ise modernliğin olumsuz, kısıtlayıcı, tek tipleştirici, bağlayıcı
yönlerine dikkat çekmektedirler. Oysa modernite birçok boyutu ve özelliği olan bir olgudur. Bu
nedenle moderniteyi tek boyutuyla ele almak ve sadece olumlu ya da sadece olumsuz bir olgu
olarak görüp değerlendirmek yanlış olur. Modernitenin farklı boyutları, farklı yönleri, farklı
dinamikleri olduğu görülmeli ve modernite ve modernleşme olumlu ve olumsuz yanlarıyla bir
bütünlük içinde değerlendirilmelidir.

10.2. Türkiye’de Modernleşme Süreci
Osmanlı döneminde, Batılılar gibi olma biçiminde ortaya çıkan modernleşme sürecin
başlangıcını kesin bir şekilde belirlemek oldukça zordur. Çünkü değişim bir süreçtir ve bir
sürecin başlangıcı fark edilmeye başlandığı andan daha öncelere uzanır. Ancak değişim fark
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edildiği zaman başlamış gibi algılanır. Yine de bir tarih vermek gerekirse Türk
modernleşmesinin Lale Devri’yle başladığı görüşü yaygındır. Cemil Meriç’in ifadesiyle, “kendi
irfanına güveni kaybeden Osmanlı Devleti”, Lale Devri’yle birlikte Batıyı taklit etmeyi kendisi
için gaye edinir (Vatandaş, 2012: 70).
Modernleşme, gelişmiş toplumun özelliklerinin azgelişmiş toplumlar tarafından örnek
alınması olarak tarif edilmektedir. Ancak bu tarifin yeterince açık olmadığını düşünen İlber
Ortaylı’ya göre ise; modernleşme, var olan değişmenin değişmesidir. Yani toplum zaten belli
bir ölçüde değişedururken ani ve hızlı bir değişime girilmesi söz konusudur (Ortaylı, 2002: 13).
Osmanlı döneminde, büyük oranda sistemsiz bir tarzda başlayan modernleşme sürecinin
ilk anlarında, kişisel gayret ve girişimlere dayalı olarak, Batı’dan birçok şey alınmıştır. Ancak
Batı’dan alınanların bir kısmı mevcut problemleri çözmek yerine problemlerin daha da
büyümesine neden olmuştur. O zaman anlaşılır ki Batı’dan alınacak şeyler olduğu gibi,
alınmayacak şeyleri de vardır. Ancak bütün farklı görüş ve yaklaşımlara rağmen, Bazı
konularda Batı’nın, “ileride” Osmanlı’nın ise “geride” olduğu düşüncesinde Osmanlı aydınları
hem fikirdir.
Osmanlı dönemini modernleşme sürecinde Batıdan nelerin alınıp nelerin alınmaması
gerektiği tartışması en önemli konu olmuştur. Bu dönemde modernleşme yöntemiyle ilgili
olarak baskın iki yaklaşım vardır. Bunların ilki ve o dönemde daha çok kabul göreni, kültür ve
medeniyet ayrımı yaparak Batı medeniyetine ait hukuk, bilim ve teknoloji vb. değerlerin
alınması, Batı kültürüne ait olan dil, alfabe, kılık kıyafet vb. değerlerin alınmaması gerektiğini
savunan yaklaşımdır. Diğer yaklaşım ise, kültür ve medeniyet ayrımı yapılamayacağını,
dolayısıyla sadece Batının hukuk, bilim ve teknolojisini alıp kültürünü almamanın mümkün
olmadığını savunan yaklaşımdır. Onun için bu yaklaşıma göre, modernleşme topyekûn
olmalıdır. O dönemde ütopya olarak görülen bu yaklaşım Cumhuriyet dönemi modernleşme
hareketiyle hayata geçirilmeye çalışılmıştır.
Türk modernleşme sürecini, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak ele almak
konunun daha iyi anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Osmanlı döneminde devletin özellikle askeri
alanda zayıflamasıyla birlikte başlatılan modernleşme hareketleri önce devletin askeri ve siyasi
bürokratik yapısında başlamış, daha sonra, sanat, kültür, eğlence, yeme- içme, giyinme gibi
hayatın değişik alanlarında kendini göstermiştir. Cumhuriyet döneminde devam eden
modernleşme ise kentten köye, yönetici seçkinlerden, toplumun en alt kesimlerine dek tüm
toplumsal kesimlerde etkisini göstermiştir.

10.1.1. Osmanlı Döneminde Modernleşme
Kuruluşundan “gerileme devri” olarak tanımlanan döneme kadar Osmanlı Devleti,
kendi batısında var olan toplumlara çeşitli bakımlardan uzak ve yabancı bir uygarlık olmuştur.
Osmanlı toplumu, batılı toplumlar gibi temelde tarımsal üretime dayalı bir toplum olduğu halde,
sosyo-politik sistemi birçok bakımdan onlardan farklılık gösterir. Ayrıca, Müslüman bir toplum
olarak Batı’dakinden farklı değerlere sahiptir. Ancak yine de Osmanlı Devletinin Batı ile ilişkisi
büsbütün kopuk değildir. Osmanlı, kozmopolit bir devlet olarak kendinden ayrı, çoğunluğu
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Hıristiyan topluluklarla yaşamaya alışıktır. Ayrıca ticari, askeri ve diplomasi alanlarında Batı
ile yakın ilişkileri vardır. Batı’nın kendi tarihinde önemli bir dönemeç olan kapitalistleşme
sürecine kadar Osmanlı ile Batı toplumu arasında temel bir mantık farklılığı görülmemektedir
(Belge, 1983: 837).
Osmanlı’nın kuruluş ve yükselme dönemi Batı’nın kaos kargaşa ve çatışma içinde
olduğu bir döneme rastlar. Osmanlı’nın gerileme ve duraklama dönemleri yaşanırken de
Batı’da yükselme dönemi yaşanmaya başlanmıştır. Böylece kendilerini birbirleri üzerinden
tanımlayan iki medeniyetten biri yükselirken diğerinin gerilediği iki dönem meydana gelmiştir.
Gelinen noktada ise Osmanlı Devletinin güç kaybetmeye başlamasıyla, devlet yönetimi askeri
alandan başlayarak hayatın pek çok alanında Batı’yı örnek alarak birtakım yenilikler
başlatmıştır. Başlatılan bu modernleşme hareketi dönemlere ve başa gelen padişahlara göre
farklılık göstermiş ve zaman zaman da kesintiye uğramış olmasına rağmen Osmanlı Devletinin
yıkılışına kadar devam etmiştir.
Modernleşme sürecine bağlı olarak özellikle Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı
toplumunun gündelik hayatında da somut birtakım değişimler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle
Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul’da gündelik hayat tarzındaki değişim ve dönüşüm,
“saray”dan başlayarak belirgin biçimde kendisini hissettirmiştir. Bu bakımdan, Cumhuriyet
devrimleriyle hız kazanacak olan Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesinin aslında Osmanlı
dönemi modernleşme çabaları üzerine temellendiğini söylemek mümkündür.
Osmanlı Devleti Batı toplumuyla, mahiyeti ve şiddeti zaman içinde değişiklik göstermiş
olsa da hiçbir zaman ilişkisini kesmemiştir. Bu ilişki biçimi yükselme devrinde Osmanlıların
kendi uygarlıklarının Batı’nınkinden üstün görme ve dolayısıyla Batı’dan haberdar olmakla
yetinme şeklinde tezahür etmiştir (Mardin, 2012: 9). 18. yüzyılda Osmanlı sivil bürokrasisinin
en önemli gündemi, Batı’nın askeri kurumlarının ve silah gücünün Osmanlı Devletine nasıl
getirileceği olmuştur. 18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Batı’yla elçilik düzeyinde ilişkiler
kurulmuştur. Batı’da görevlendirilen Osmanlı Hariciye memurları Batıyla ilgili sistematik
değerlendirmelerini Osmanlı Devletine bildirmişlerdir. Nitekim Osmanlı için Batı’nın bir
model olarak izlenmesine dayanan düzenleme teklifleri yine bu kesimden gelmiştir. Bu
anlamda Osmanlı Batılılaşmasının temeli, içerde bürokrasi, dışarıda hariciye tarafından
atılmıştır (Meriç, 2000: 46).
Osmanlı’da modernleşme hareketleri, çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmekten
çok zayıflayan devletin yeniden eski gücüne kavuşturulması doğrultusunda cereyan etmiştir.
Osmanlı’da yenileşme hareketleri, dolayısıyla da modernleşme öncelikle askeri boyutla
başlayıp oradan siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlara kaydırılmıştır. Osmanlı
Devletinin askeri alanda gerilediği, yitirilen toprakların geri alınamaması, devletin sınırlarının
hızla daralmaya başlamasıyla fark edilmiştir. Bunu gören Osmanlı yönetimi askeri alandan
başlayarak bir dizi yenileşme hareketine girmiştir. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci
Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet gibi modernleşme çabaları genel anlamda bu Türk
modernleşmesinin öncü girişimleri olarak değerlendirilebilir.
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Tanzimat, Osmanlı devlet yapısında ve devlet– toplum ilişkilerinde yapılan düzeltmeleri
ifade etmektedir. Tanzimat reformları az sayıda fakat etkili devlet adamlarınca
gerçekleştirilmiştir. Tanzimat'la birlikte Osmanlı devlet sistemiyle ilgili değişmelerde, dış
etkenlerin rolü somut bir şekilde görülmeye başlanmıştır (Feroz, 1985: 16).Tanzimat’la gelen
yeni merkezi yönetim biçimi, eski yapıya göre çok daha geniş ve yetişmiş bir bürokrasiyi
gerektirmiştir. Bu dönemde, eğitim alanında örgütlenme sağlanmış ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun dışa açık kapitalistleşme süreci de hızlanmıştır (Tekeli, 1985: 466).
Tanzimat döneminde devlet yönetiminden, toplum fertlerinin eğitimine, askeri
düzenlemelerden vergi düzenine, etnik ve dinsel ayrımların giderilmesine kadar uzanan çok
geniş bir alanda yeniden örgütlemeye gidilmiş, kapsamlı bir yenileşme hareketi ile Türk
modernleşmesinin temel iskeleti oluşturulmuştur.
19. yüzyılda modernleşme hareketinin etkisiyle geleneksel kapalı toplum yapısı
İstanbul’dan başlayarak hızlı bir çözülme sürecine girmiştir. Bir yanda sarayın öncülüğünde
başlatılan Batılılaşma çabaları, diğer yandan imparatorluk sınırları içinde yaşayan yabancı
topluluklarla başlatılan daha sıcak ilişkiler, bu çözülme sürecinde etkili olmuştur. Toplumsal
çözülme sürecinin somut yansımalarının başında ise geleneksel hayat tarzlarının yerini giderek
daha modern hayat tarzlarının almaya başlaması, yeni ideallerin belirmesi, yeni eğlence
anlayışlarının gelişmesi, yeni değerlerin ve davranış biçimlerinin ortaya çıkması, sisteme ilişkin
bir takım tartışmaların başlamasıdır.
Osmanlı’da toplumsal hayatın çözülmesi, geleneksel hayatın yerine modern hayata
ilişkin unsurların girme süreci öncelikle İstanbul’da, yani başkentte başlamıştır. Saray’dan
başlatılan yenileşme hareketleri İstanbul’da saray dışı kent alanlarını da etkilemiş ve
modernleşme süreci İstanbul’u etkilemiştir. Anadolu halkı ise ancak Cumhuriyet’le birlikte
modern hayatla tanışmaya başlamıştır (Işın,1995: 562).
20. yüzyıl modernleşmesinde belirleyici olan kitleselleşme şehre ait davranış kodlarını
yaygınlaştırmış, dolayısıyla tavırların değişmesi, mekânsal farklılıklardan çok bilinç ve
davranışlara ait olmuş, bu durumda da köyde veya kasabada yaşamak önemli olmamıştır.
Ülkenin modern şehirlerinde, seçkin ailelerin evlerinin salonlarında oluşturdukları şark
köşeleriyle de geleneksel motifler, anlamlarını ve fonksiyonlarını sürdürmeye çalışmıştır.
Meşrutiyet sonrasında da Batılı gibi görünmek ilk olarak kıyafet değişiklikleriyle ortaya çıkmış,
geleneksel dönemin sembolik anlamlandırmaları ve dolayısıyla toplumsal hiyerarşi, sosyal
alanda kıyafetle temsil edilmiştir (Meriç, 2000: 44- 52).
Modernleşme süreci Osmanlı toplumunun eğlence hayatını da etkilemiştir. Batılılaşma
başlayınca eski sazlar arasına bir de piyano girmiş, Osmanlı hareminde, birçok sultan, şehzade
ve kadın efendiler piyano çalmayı öğrenmiştir. Daha sonraki dönemde ise Abdülhamit bir
orkestra kurdurmuştur. Bu dönemde balolar verilmeye başlanmış, yabancı elçiliklerin
düzenledikleri müzikli ve danslı balolara saraydan üst düzey yöneticiler de eşleriyle birlikte
katılmış, yurtdışından davet edilen ünlü müzisyenlerin sarayda verdikleri konserler bu dönemde
büyük yankı uyandırmıştır (Meriç, 2000: 57).
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Osmanlı’da modernleşmeyle gündelik hayat kalıpları değişmiş, bu değişimin
kalıcılaşmasıyla birlikte yeni beğeni biçimleri, yeni estetik anlayışlar, yeni tavırlar, yeni duyuş
ve düşünüş biçimleri gelişerek yeni toplum yapısını şekillendirmiştir. Cumhuriyet
modernleşmesi ise her ne kadar yeni bir devletin yapısı içerisinde devam etmiş olsa da büyük
ölçüde Osmanlı döneminde başlayan modernleşme süreci üzerine oturtularak devam
ettirilmiştir. Bir başka deyişle Osmanlı dönemi modernleşme süreci Cumhuriyet Türkiye’sinin
toplumsal yapısının oluşmasında önemli derecede etkili olmuştur.

10.1.2. Cumhuriyet Döneminde Modernleşme
Tarihte bir süreklilik vardır. Olgular ve olaylar birbirine bağlıdır ve etkileşim
içerisindedir. Tarihte hiçbir zaman, tamamen yok oluş veya aniden ortaya çıkış olamaz. Bugün
yaşanan birçok olay, geçmişte yaşanan başka birçok olayın sonucu veya devamıdır. Bu yüzden
sosyal olayları bir bütünlük içerisinde kavramak ve anlamaya çalışmak gerekir. İçinde
bulunduğumuz toplumun bugününü değerlendirebilmemiz, geleceğine ilişkin öngörüde
bulunmamız için de geçmişi bilmemiz önem taşır.
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hayata geçirilen modernleşme hareketinin fikri alt
yapısını, Tanzimat dönemiyle hatta Lale Devri’yle başlayan ve Cumhuriyetin ilanına kadar
devam eden süreçte gerçekleşen modernleşme tartışmalarında aramak gerekir. Cumhuriyet
döneminde hayata geçirilen modernleşme hareketinin birçok unsurunun Cumhuriyet
döneminden önce de tartışılması ve hayata geçirilmek istenmesi, Cumhuriyet döneminde
yapılan köklü değişimin, aslında uzun süredir planlandığını göstermektedir.
Her yeni dönemin kendisinden önceki dönemden etkilenmemesi, izler taşımaması
mümkün değildir. Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin birbiriyle
ilişkilerine de bu bağlamda bakmak gerekir. Bu çerçeveden baktığımızda, düşünce ve kurum
bazında Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, Meşrutiyet’ten de Cumhuriyet’e önemli etkiler ve
aktarımlar söz konusudur. Cumhuriyet döneminde, modernleşme hareketinin önünde engel
olarak görülen birçok geleneksel yapının ortadan kaldırılması konusunda daha önceki
oluşumlardan farklı olarak kararlı bir tutum sergilenmiştir. Bu sebeple Tanzimat ve Meşrutiyet
dönemlerinde gerçekleştirilmek istenen ancak gerçekleştirilemeyen birçok köklü değişim
Cumhuriyetle birlikte hayata geçme imkânı bulmuştur. Türkiye’de, Cumhuriyet dönemine
kadar, geleneksel kurumların karşı çıkması sebebiyle, modernleşmenin sadece teknik alanda
mümkün ve arzu edilir bir şey olduğu görüşü hâkim olmuştur. Türk toplumunda yenileşme,
modernleşme ihtiyacı Avrupa karşısında devletin varlığını koruma amacıyla 18’nci yüzyıldan
itibaren, önceleri askeri teknoloji alanında olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru bir hareket
halinde başlatılmıştır.
Türkiye’de yaşanan modernleşme sürecinin başlangıcını “Lale Devri”ne kadar
götürmek mümkündür. Ancak bu dönemde başlayan modernleşme radikal bir Batılılaşma
projesi olarak uygulanmamıştır. Bu süreçte ilk adımları atılan veya yapılması planlanan
modernleşmeye yönelik pek çok yenilik, Türkiye Cumhuriyeti döneminde kurucu seçkinlerin
radikal uygulamalarıyla hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminde modernleşme,
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toplum hayatının bir ya da bir kaç alanında değil toplum hayatının tüm alanlarında
gerçekleştirilmek istenmiştir.
Osmanlı döneminde başlatılan modernleşme hareketi Cumhuriyet döneminde önemli
ölçüde ivme kazanmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi aynı zamanda Batı
formatında sıfırdan yeni bir devlet, yeni bir ülke inşa etmek anlamına gelmektedir. Yeni
devletin kuruluşu ve devrimlerin gerçekleştirilmesi süreci topyekûn bir modernleşme sürecidir.
Bu yeniden yapılanma sürecinin aktörleri çoğunlukla Osmanlı dönemi seçkinleridir. Bu nedenle
Osmanlı dönemi modernleşme hareketi ile Cumhuriyet dönemi modernleşmesi arasında bir
yanıyla da bir süreklilik olduğu söylenebilir. Sonuçta Cumhuriyet modernleşmesini
gerçekleştiren öncü aktörler, bu topraklar üzerinde, bu toplumun koşullarında, bu toplumun
ruhuyla, duygu yapısıyla, kültürüyle yetişmişlerdir. Bu nedenle de Cumhuriyet modernleşmesi
hem sıfırdan başlatılan radikal bir modernleşme hareketi, hem de Osmanlı döneminde başlatılan
modernleşme hareketlerinin bir devamı olarak görülebilir.
Cumhuriyet dönemine kadar gerçekleştirilen modernleşme hareketlerinde öncelikle
Osmanlı devletinin gerilemesini durdurmak ve devletin toplumsal bütünlüğünü korumak
amaçlanmıştır. Cumhuriyetin kurucu seçkinlerinin hareket noktası ise Osmanlı’yı kurtarmak
değil tam tersine imparatorluğun ömrü tükendiği için, Türk ulusu için, ulusal temele dayalı yeni
bir devlet kurmaktır. Bu nedenle cumhuriyetle birlikte ülkemizde “ulus-devlet” olarak
tanımlanan yeni bir düzen öngörülmüştür. Yeni rejim, kimlik oluşturma çabasını inkılâplar
aracılığı ile yürütmüştür. Osmanlı’nın barındırdığı çok uluslu yapıya karşı ulusal bir Türk
kimliği kurgulanmış ve bunu gerçekleştirmek için sosyal kimlik oluşturma çabasına
girişilmiştir.
Modernleşme adına yapılan yeniliklerin, toplum hayatı ve gündelik hayata etkileri,
üzerinde durulması gereken, bir konudur. Çünkü toplum hayatında özellikle de toplumların
gündelik hayatına yansımayan bir devrimin kalıcı olması mümkün değildir. Bir ülkeyi zorla ele
geçirmek, bir toplumu baskıyla “mış gibi” yaşatmak mümkündür. Ancak gerçekleştirilen fethin
veya devrimin kalıcı olması için, insanların aklını ve kalbini de fethetmek gerektiğini
unutmamak gerekir. Rus devrimleri bu konuda yakın tarihimizde yaşanmış somut bir örnektir.
Bu bağlamda, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde modernleşme adına yapılan ya da yapılmak
istenen yeniklerin halk tarafından kabul görüp görmediği ya da bu yeniliklerin ne ölçüde kabul
gördüğünün ortaya konabilmesi için gündelik hayatta meydana gelen değişim ve dönüşümün
incelenmesi oldukça önem arz etmektedir.
Osmanlı döneminde devletin gerilemesini ve dağılmasını önlemeye yönelik olarak
atılan adımlar, Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni millet oluşturma projesine dönüşmüştür.
Cumhuriyet dönemi modernleşme hareketi, Batı’ya tam bir “yöneliş” olarak nitelendirilebilir.
Çünkü Cumhuriyet dönemi kurucu seçkinlerine göre, Osmanlının tam olarak modernleşmeyi
başaramamasının en önemli nedeni, kısmi bir modernleşme anlayışını benimsemesidir. Bunun
için Cumhuriyet dönemi seçkinleri topyekûn bir modernleşme hareketinin başarılı olacağını
düşünmüş ve bu doğrultuda radikal adımları çok kısa sürede atmışlardır.
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Cumhuriyet dönemi modernleşme hareketinin iki boyutu vardır. Bunların ilki,
geleneksel yapının ortadan kaldırılması ya da en azından görünür olmaktan çıkartılma
çabasıdır. İkincisi ise, ortadan kaldırılan geleneksel yapıların yerine yeni (Batılı) kurumları
yerleştirmeye çalışmaktır. Cumhuriyet dönemi seçkinleri tarafından Osmanlı dönemi
modernleşme hareketinin başarısız olmasının nedeni geleneksel yapının ortadan kaldırılmak
yerine bu kurumların dönüştürülmek istenmesi olarak görmüştür. Cumhuriyet döneminde
yapılan modernleşme hareketinin çok boyutlu ve köklü olmasında bu düşünce etkili olmuştur.
Cumhuriyet dönemi modernleşmesi, topyekûn modernleşme anlayışını benimsediği için
kendine has özellikler taşır. Bu yüzden sadece iktidarın değişimi ya da ekonomik ilişkilerin
yeniden düzenlenmesini hedefleyen modernleşmelerden farklıdır. Cumhuriyet modernleşmesi,
hem devletin yönetim şeklini hem de toplumu, hatta toplumdaki bireyin anlamını, ilişkilerini,
düşüncesini, davranışını değiştirmeyi; yani kısacası yeni bir millet oluşturmayı amaçlamıştır
(Aksu,1999: 123).
Cumhuriyet döneminde modernleşme tercihini yapan da uygulayan da öncelikle devlet
olmuştur. Bu şekilde “yukarıdan aşağıya” bir süreç, belli bir zorlamayı da beraberinde
getirmiştir. Şüphesiz cumhuriyet tarihinin belirli dönemlerinde bu “zorlama” öğesi daha fazla
ön plana çıkmıştır. Ancak uzun süredir devam eden karmaşık modernleşme sürecinin bütününü
bu şekilde açıklamaya çalışmanın önemli sakıncaları vardır. Çünkü devlet bazen “zorlama”,
çoğu zaman “teşvik” denebilecek tedbirlerle modernleşme sürecini desteklemiş, kimi zaman da
sadece sessiz kalmıştır (Belge, 1983: 84.)
Türkiye’nin modernleşme süreci, bir yönüyle yeni bir kültür inşa etme girişimidir.
Dolayısıyla bu modernleşme süreci gündelik hayatı doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamdaki bir
modernleşme ile toplumsal hayatın bütününü ilgilendiren köklü bir değişim arzulanmıştır
(Belge, 1983: 871). Cumhuriyetin ilk yıllarında modernleşme adına yapılan yenilikler birbirini
izlemiştir. Ancak bunların bir kısmı daha önce üzerinde durulmuş yeniliklerdir. Örneğin
Türkiye’ye saat satan ülkeler, bir cep saati üzerinde hem alaturka hem de alafranga saati
gösterebilecek iki küçük kadran koymuşlardır. Cumhuriyet döneminde bu ikilikler en azından
yasal düzeyde teke indirilmiştir. Cumhuriyet modernleşmesinin getirdiği yeniliklerin birçoğu,
bahsi geçen örnekte de olduğu gibi “gündelik hayat” düzeyindedir (Belge, 1983: 845.)
Cumhuriyet dönemi iktidar seçkinleri, sadece Avrupa kanunlarını almak, Avrupa’nın
nizamlarını almak, Avrupa’nın elbisesini giymek gibi bir takım ıslah teşebbüsleriyle modern
olunamayacağına inanmışlardır. Bunun için modernleşme hedefini topyekûn Batılılaşma
şeklinde belirlemişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos 1925 günü Kastamonu’da
yaptığı konuşma bunun önemli delillerinden biridir. Bu konuşmada Atatürk; “Efendiler!
Yaptığımız veya yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı; Türkiye Cumhuriyeti halkını tümden
çağdaş ve bütün anlam ve biçimleri ile uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır.” demiştir
(Vatandaş, 2012: 77).
Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinin başlıca üç temel özelliği vardır. Bunların
birincisi, mutlakiyetçi ve meşruti rejimleri reddetmek; ikincisi, imparatorluğun yıkılması
sonucu ortaya çıkan insanlardan ortak kültürü ve dili olan bir toplum oluşturmak ve ulus devleti
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kurmak; üçüncüsü ise Osmanlı Devletinin ideolojik esasını reddederek “laik” bir düzen
kurmaktır. Atatürk, bu amaçla, gelişmiş toplumların üst yapı kurumlarını Türkiye’de
oluşturarak Türk toplumunun kısa zamanda gelişmiş ülkelerle arasındaki açığı kapatmasını
sağlamaya çalışmıştır (Kongar,1999: 123).
Türkiye’de modernleşme sürecinde eğlence anlayışı da hem şekil hem de içerik
açısından değişmiştir. Öncelikle “eğlence” toplumda yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Balolar,
Cumhuriyet’in siyasal ve toplumsal değişiminin en güçlü göstergesi olmuştur. Cumhuriyet
dönemi modernleşmesiyle görüş, düşünüş, anlayış hatta giyimde ve her türlü hayat tarzlarında
derin ve kesin değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır. Örneğin, Cumhuriyet döneminde
zamanla halk arasında sakalını kesenler, çarşafını çıkaranlar artmış, cadde ve sokaklarda fötr
şapkalı erkekler ve mantolu hanımlar artmış, Avrupa referanslı evrensel modaya uyulduğu
görülmüştür (Meriç, 2000: 179).
Cumhuriyet dönemi seçkinleri, toplumsal değişmeye paralel olarak yemek kültürünün
de değişmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Cumhuriyet döneminde değişen ziyaret anlayışı aynı
zamanda yeni davranış şekillerine, yeni kurallara da zemin hazırlamıştır. Bu durumda
ziyaretlerde giyilecek kıyafetler, konuşulacak konular, ziyaretlerin süresi, karşılıklı hitaplar,
selamlaşmaların nasıl olacağı da değişmiş ve yeniden belirlenmiştir (Meriç, 2000: 129).
Hiç kuşkusuz hangi boyutları kapsarsa kapsasın Türkiye’deki modernleşme çabalarının
asıl hedefi Türk toplumu değiştirmek ve dönüştürmektir. Bu nedenle kurulan yeni devletle,
oluşturulan yeni siyasal yapıyla, yeni hukuksal düzenle, yeni ekonomik sistemle çağdaş bir
toplum oluşturmak asıl hedef olmuştur. Ancak yenilikler yukarıdan başlatılsa bile son kertede
onların hayata geçirilmesinde ve süreklilik kazanmasında asıl iş topluma düşmektedir. Toplum
tarafından benimsenmeyen ve uygulamaya koyulmayan yeniliklerin sürdürülebilir olması
mümkün değildir. Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinin önderleri olan iktidar seçkinleri,
modernleştirme sürecinde çoğu zaman sessiz veya karşıt sesler çıkaran bir halkla karşı karşıya
gelmişlerdir. Aslında bu durumu Türkiye’de modernleşme sürecinin neredeyse her aşamasında
görmek mümkündür.

10.3. Türkiye’de Modernleşme Süreci ve Gündelik Hayat
Genel olarak modernleşme, “moderniteyi” kendi iç dinamikleriyle gerçekleştirememiş
toplumların modern Batı toplumunu örnek alarak onların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecini
ifade eder. Bu tanım, bir yönüyle Batı medeniyetin üstünlüğüne işaret ederken diğer taraftan
Batılı olmayan toplumların geri kalmış geleneksel toplumlar olduğuna vurgu yapmaktadır.
Endüstri devrimini bizzat kendisi gerçekleştirememiş bir ülke olarak Türkiye, bir
anlamda ikili bir değişimi yaşamak zorunda kalmıştır. Bu şekilde gerçekleşen modernleşme ve
Batılılaşma talepleri geçmişte sahip olunan tarihsel bütünlükten köklü bir kopuşu gerektirmiştir.
Bu kopuş gündelik hayatın işleyişindeki bazı sarsıntı ve kırılmaları beraberinde getirmiştir.
Sosyolog Nilüfer Göle’ye göre; Türkiye “epistemolojik” kopuşuyla ulaştığı bu özgül deneyimi
yüzünden; yani geleneksel tanımlarıyla Batılı eğilimler arasında radikal bir kesinti
gerçekleştirdiği için bir istisna oluşturur (Göle, 1998: 75). Türkiye, kendi iç dinamikleriyle
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yüzyıllar alabilecek bir modern toplum seviyesine çok kısa sürede modernleşerek ulaşmayı
amaçlamıştır. Bu hızlı değişim çabası ise geleneksel yapının dönüşmesine fırsat vermeden
toptan tasfiye edilmesine neden olmuştur. Ancak Batılı toplumlar kendi geleneksel yapılarını
yüz yıllar alan bir süreçte dönüştürdüğü için Batı’da geleneksel yapı terk edilmeden modernite
gerçekleşebilmiştir. Örneğin, günümüzde birçok modern Batı ülkesinde geleneksel bir kurum
olan kraliyet, sembolik de olsa hala varlığını sürdürmektedir.
Geleneksel değerleri yerine hangi değerlerin konulacağı ve daha da ilginci bu değerlerin
toplumun gizil ve derin dünyasında ne ölçüde karşılık bulacağı önemli ölçüde muğlâk
sayılabilecek birtakım boşluklar üretir. Batılı hayat tarzlarını gündelik hayatın yeniden
şekillenmesi için çok gerekli gören bir inşa süreci eskimiş sayılan değerleri radikal bir tasfiyeyle
ortadan kaldırsa bile sonuçta bu değerlerin şaşırtıcı bir şekilde yeniden ortaya çıktıkları
görülmektedir (Birtek, 1998: 170- 184). Bu nedenle radikal müdahalelerle de olsa değerler
alanının dönüştürülmesi sanıldığı kadar kolay gerçekleşmez. Değerler alanına yapılan
müdahalelerin her zaman beklentileri tatmin edecek bir karşılık sunduğundan da söz edilemez.
Nitekim Türk modernleşmesinde çoğu kez değerler anaforundan söz etmemize olanak veren
görüntüler gerçekte tatminkâr bir değer üretiminin olmayışından kaynaklanmaktadır (Mardin,
2002: 46).
Cumhuriyet döneminde, ortaya konan modernleşme tezlerini özetleyecek olursak; Batı
uygarlığı ulaşılması gereken hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için Batılılaşmak lüks değil, bir hayat
tarzı ve gelişim ilkesidir. Batı uygarlığı yalnız Hıristiyan topluma ait bir değer olmamalıdır.
Batı’dan her alanda istifade edilmelidir. Toplumumuzda ahlaki ilke olarak kalmış,
kurumsallaşamamış değerler, Batı’dan alınmalıdır. Batı uygarlığının ilkelerini muhafazakâr bir
kitleye karşı savunmak, onu zorla yerleştirmek, halka aykırı bir yöneliş değildir (Özer, 2012:
130).
Türkiye’de her türlü “modernleşme” gibi, günlük hayatın modernleşmesi de çok kolay
olmamıştır. Modernleşmenin gerekliliğine inanan, bu yolu tercih eden, hayata tatbik etmeye
çalışan güç, öncelikle iktidar seçkinleri olmuştur. Böylece yukarıdan aşağıya doğru bir süreçte
modernleşme yolları aranmıştır. Türkiye’de gündelik hayatı şekillendiren ve planlayanların
büyük çoğunluğunun askeri bürokrasiden oluşması, dönemin sosyal hayatında resmi bir
anlayışı beraberinde getirmiştir.
Cumhuriyetle birlikte, tüketim alışkanlıklarından eğlence biçimlerine, “dil”den sanata,
spordan sofraya, gündelik hayatı oluşturan her alan ve her parça bu hızlı değişimden nasibini
alırken, kayda değer bir çeşitlenme ve çarpıcı bir “benzeşme” süreci birbirlerine eşlik etmiştir
(Kozanoğlu,1983: 896). Bu süreçte, iktidar seçkinleri tarafından devlet eliyle günlük hayata
müdahale edilmesi, giyim kuşamdan, yeme içmeye kadar bir dizi gündelik hayat pratiğini
siyasal tartışma alanına taşınmış ve günümüzde de bu türden tartışmalar yaşanmaya devam
etmektedir.
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10.3.1. Türkiye’de Aile Hayatının Dönüşümü
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Türk toplumu, ekonomik ve toplumsal yapısı
kırsal ekonomiye dayalı, geleneksel geniş ailenin egemen olduğu bir yapıdadır. Nüfus, daha
çok kırsal kesimde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde henüz kentleşme yaygın değildir.
Din, ideoloji, ekonomik sistem, siyasal yapı, demografik etkenler tarihsel ve kültürel
belirleyenler gibi daha pek çok unsur, bir taraftan, toplumsal yapıya kimlik ve hassasiyet
kazandırırken diğer yandan ailenin üstlendiği ve ifa ettiği görevlerin belirlenmesinde etkili
olmaktadır. Dolayısıyla aile ile ilgi değişimlerin kaynağı ifade edilen sosyal dinamiklerin
yapısında aranabilir (Turgut, 2010: 31).
Cumhuriyet dönemiyle birlikte aile yapısındaki değişim de toplumun genel mahiyetinin
ne yönde değişmekte olduğunun önemli bir göstergesidir. Soy ve aşiret temelli geleneksel geniş
aile yapısının yerini çekirdek ailenin almaya başlaması toplumun farklı bir dokuyla
örgütlenmekte olduğunun somut bir kanıtıdır. Buna bağlı olarak kişi de yeni toplumda birey
olma yoluna girmiştir. Bir diğer değişim alanı ise ailenin, devletin faaliyet alanı içerisine
girmesiyle açılmıştır. Devletin kurumsal birimi haline gelen ailede devlete karşı hak ve görevler
de yeniden belirlenmiştir (Meriç, 2000: 60-62-194).
Cumhuriyet dönemi, toplumun genel seyrine bağlı olarak ailede de karakteristik
değişme ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde aile Cumhuriyet’in temel
felsefesine uygun olarak Batılılaşmanın getirdiği kültürel dönüşümleri yaşamakta; bu çerçevede
modernleşmenin görünür etkisiyle şekillenmektedir. Kuşkusuz hem yapısal hem de kültürel
anlamda Türk ailesinin homojen bir etkiye uğradığı söylenemez. Ancak sistemin siyasal
söylemi yeni toplumun odak noktası olarak bütün farklılaşmaları anlamada işlevsel oluyorsa;
modernleşme de kültürel anlamda Cumhuriyete özgü Türk ailesinin tanımında farklılıkların
ortaya konmasında belirleyicidir (Doğan, 2012: 183).
Cumhuriyet döneminde, modernleşme sürecinin etkisiyle konut mimarisinde de
değişmeler kendini yoğun bir biçimde göstermeye başlamıştır. Osmanlı toplumunda konut
ahşapken, Batı tarzı apartman yeni mimariye egemen olmuştur. Konut olarak kullanılan bina
tipindeki radikal bir değişikliğin, o konut içinde yaşanan hayat tarzını etkilememesi
düşünülemez. Türkiye’de ailelerin günlük hayatı yalnızca binalar nedeniyle değişmemiştir
elbette. Ancak binalar, zaten değişmeye başlamış olan ailede bu süreci hızlandırmış, ona özgül
katkılarda bulunmuştur (Belge, 1983: 848- 849).
Osmanlı döneminde evlerin odaları arasında işlevsel bir bölünme yoktur. Her oda;
oturmak, yemek yemek ve yatmak için kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu dönemde
ev eşyaları çok işlevsel ancak sadedir. Batı toplumunda da evlerin bölümleri başlangıçta buna
benzer şekilde olmakla birlikte orada, odaların “yemek odası”, “yatak odası” vb. olarak
ayrılması çok daha önce başlamıştır.
Geleneksel geniş ailede kendine yeterli bir ev ekonomisi vardır. Bu tür ailelerde
beslenme, dikiş, nakış, giyim gibi ihtiyaçlar kendi kendilerine karşılandığı için pazara
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bağımlılık çok sınırlıdır. Ayrıca geleneksel aile kendi besini kadar kendi kültürünü de yine
geleneksel yöntemlerle üretmiştir.
Ancak, kapitalizm, gelişen teknolojiyi de kullanarak “kamu”nun yavaş yavaş “aile”nin
içine girmesine neden olmuştur. Önce gramofon, sonra da radyo, evin içine ev dışından gelen
bir sesi, dolayısıyla ev- dışı otoriteyi eve sokmuştur. Zamanla her anlamda ve her düzeyde
“çarşı” evden içeri girmiştir. Bu aynı zamanda ailenin de dışarı çıkması anlamına gelmiştir
(Belge, 1983: 849- 850).
Türkiye’de de modernleşme düşüncesi ve plansız kentleşmenin etkisiyle ortaya çıkan
apartman tipi konutlar inşa edilmeye başlanınca, her şeyin konabildiği yüklüklerin yerini konsol
ve gardıroplar, hem oturma yeri hem de yatak olabilen sedirin yerini yalnız oturma işlevi gören
koltuk takımları, kanepeler ve yalnız yatma işlevi gören karyolalar vb. almıştır.
İşin ilginç tarafı, Türkiye’de aile yapısındaki gelişmeler kaçınılmaz olarak iktisadi
değişimin zorladığı yapılanmalar değildir. İdeolojik ve ekseriya üst grubun ideolojik modelleri
alt katmanlarda, yüz yüze ilişkilerde çarpıtılmış sloganlar halinde bireyleri etkileyerek garip
değişmeler meydana gelmektedir (Ortaylı, 2006: 64) .

10.3.2. Türkiye’de Mahalle Hayatın Dönüşümü
Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türk toplumu kendini büyük bir değişme projesinin
içinde bulmuştur. Bu dönemde, eğlenceden modaya, sanattan ticarete, tatil yapma tarzından
bayram ziyaretine, insan ilişkilerinden selamlaşma tarzına, ana-baba- çocuk ilişkilerine,
beslenme alışkanlıklarından yeme-içme kültürüne, gündelik hayata, yeni alışkanlıklara, hayat
felsefesine kadar her alandaki tutum ve davranışlar, ahlak kuralları, bilgi, görgü ve anlayışın
değişmesi hedeflenmiştir (Özer, 2012:132).
Türkiye’de uygulanan sosyo- ekonomik politikalar ve siyasi tercihler nedeniyle kırsal
kesimden kentlere doğru oluşan göç hareketleri sonucunda kentleşme artmış, ancak bunun kısa
sürede ve plansız gerçekleşmesi toplum hayatına olumsuz yansımıştır. Daha da önemlisi bu
sorunlar ve zorluklar, Türk halkının geleneksel değer yargılarının aşınmasına neden olmuştur.
Doğal olarak komşuluk ilişkileri de bu durumdan etkilenmiştir.
Komşuluk ilişkileri, küçük yerleşim birimlerinde, köylerde daha sağlam ve dayanışma
çerçevesi içindedir. Bu dayanışmayı ne yazık ki büyük şehirlerde, kentlerde görmek oldukça
zorlaşmıştır. Buralarda komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartmanda yaşadığı halde
birbirini tanımayan, birbiriyle konuşmayan hatta selamlaşmayan birçok insan vardır ve bu
insanlar iletişim kopukluğu içindedir. Bu nedenle artık eskisi gibi sağlam komşulukları çok az
görebilmekteyiz (Belge, 1983: 857). Yani Apartmanlar yükselmekte ancak komşuluk ilişkileri
zayıflamaktadır. Yalnızlık insanı çaresizliğe sürükler. Çünkü komşuluk, sadece maddi yönden
değil, manevi yönden de önemlidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Batılılar gibi hayat sürme girişiminin içinde büyük
acemilikler, şaşkınlıklar, şoklar vardır. Vaktiyle Osmanlı Devleti içindeki özelikle Müslüman
olmayan azınlıklar göz önünde bulundurularak açılmış olan yabancı okullarda okuyan Türk
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öğrenci sayısı Cumhuriyet’ten sonra daha da artmıştır. Bu okullar, düşünce düzeyindeki
eğitimle birlikte hayat tarzı düzeyinde de Batılılaştırıcı etken olarak işlev görmüşleridir.
Buralardan yetişen “seçkin”ler tıpkı Osmanlı döneminin “saray” ya da “konak” mensupları gibi
topluma model olarak sunulmuştur (Belge, 1983: 863).
Cumhuriyetle birlikte başlatılan “balo”larla, toplumun Batı tarzı eğlenceye alıştırılması
amaçlanmıştır. Bu balolarda, siyasilerin ve yüksek bürokrasiye mensup kişilerin bulunmasına
özel önem verilmiş, devrimlerin diğer alanlarında olduğu gibi Batı tarzı eğlence anlayışının
yerleşmesinde de bu tür kişilerden halka örnek olmaları beklenmiştir.
Ankara’da bu yenilikler sürerken İstanbul’un belirli çevrelerinde Batı tarzı eğlence
hayatı zaten başlamıştır. Dolayısıyla, yukarıdan gelen destek ve koruma altında Türkiye’nin
Osmanlı toplumundan beri Batılılaşmakta olan kesimleri istedikleri gibi eğlenecek ortamları,
mekânları bulabilmiştir. Çoğalan gazinolar, müzikli lokantalar vb. yeni eğlence için en uygun
yerler olarak öne çıkmıştır (Belge, 1983: 861- 862).
Batılılaşma, Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi yeme- içme alanında da yeni
alışkanlıkların oluşmasına neden olmuştur. En başta, yemek yeme biçimi değişmeye
başlamıştır. Taşınabilir sini yerini sabit yemek masası ve sandalyeye bırakmıştır. Daha önce
çok sık görülmeyen dışarıda yemek yeme alışkanlığı yaygınlaşmıştır. Dönemin zenginlerini
ağırlamak üzere çok sayıda lüks lokanta ve bunları taklit eden ikinci sınıf lokanta açılmıştır.
Ancak Belge’nin ifadesiyle, sonradan ortaya çıkan bu zenginler kültürel gelişmişlikten
büyük ölçüde yoksun oldukları için, lokantada kendilerine yemeğin sunuluşu, yemeğin
lezzetinden daha önemli hale gelmiştir. Özellikle pahalı lokantalarda ve onları taklit eden orta
halli lokantalarda “servis” bir çeşit köle emeği sunarcasına işlenmiştir. Pervane olan garsonlar
ikide bir tablaları, tabakları değiştirir, mezeleri, yemekleri dağıtır vb. ancak listede adı yazılı
yemeklerin gereği gibi pişirilmiş olanını bulmak çok zordur. Çünkü maalesef bu yemeklerin
asıl tadını bilen bile yoktur (Belge, 1983: 868.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern kavramının yaygın olarak kullanılan iki anlamı vardır. Bunların ilkinde
modernlik, “çağdaş” anlamında kullanılır. Bu anlamda modernite, Latince “modernus”
kelimesinden kaynaklanır ve çağdaş biçimlerin geleneksel biçimlerin yerini alması anlamına
gelir. İkinci olarak ise ilerlemeyi ve gelişmeyi içeren anlamda kullanılan modernleşmedir.
Bununla beraber sosyolojik olarak modernleşmenin üç tür tanımından söz edilebilir.
Modernitenin bu karakteristik özelliği akla mutlak güven konusundaki yaygın
şüpheciliğin yanı sıra bilim ve teknolojinin çift- yüzlü olduğu, yani insanların yararına olan
imkânlar sunduğu gibi yeni riskler ve tehlikeler de yarattığının kabulüdür. Modernite genel
olarak, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar olan dönemde,
bilhassa sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı değişimleri tanımlamak için kullanılan
bir terimdir.
Marx ve takipçileri ise modernliği bir canavar olarak görürler. Marx, modernliğin ne
denli yıkıcı ve onarılmaz bir etkisinin olduğunu çağdaşlarından çok daha açık bir şekilde ortaya
koymuştur.
Moderniteyi “juggernaut” olarak tanımlayan ve insanlar olarak bu juggernaut’u bir
dereceye kadar yönlendirebileceğimizi söyleyen Giddens, juggernaut’un denetimimizden çıkıp
parça parça olabilme tehlikesine de dikkat çeker.
Modernite; değişim, özgürlük, insan hakları gibi söylemlerin yanı sıra toplumları
disiplin altına alma söylemine de dayanmaktadır. Yani modernitenin, hem özgürleştirme hem
de cezalandırma yönü vardır.
Bu eleştirel yaklaşımlar arasında en etkili olanının ve dolayısıyla da en çok bilineninin
ise “Frankfurt Okulu” olarak da bilinen “eleştirel teori” olduğu söylenebilir. “Frankfurt Okulu”
düşünürlerine göre modernite ile tek biçimcilik yayılmış, herkes vasat bir düzeyde eşitlenmiş,
insanlar tek tip hale gelmiş, her şey standartlaşmış, akıl tutulmuş ve insanlar yeni köleliklerine
hazırlamıştır. İnsanlar bağımlı kültürün tutsağı haline gelmiştir.
Osmanlı döneminde, büyük oranda sistemsiz bir tarzda başlayan modernleşme sürecinin
ilk anlarında, kişisel gayret ve girişimlere dayalı olarak, Batı’dan birçok şey alınmıştır. Ancak
Batı’dan alınanların bir kısmı mevcut problemleri çözmek yerine problemlerin daha da
büyümesine neden olmuştur. Modernleşme sürecine bağlı olarak özellikle Tanzimat dönemiyle
birlikte Osmanlı toplumunun gündelik hayatında da somut birtakım değişimler yaşanmaya
başlamıştır.
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle hayata geçirilen modernleşme hareketinin fikri alt
yapısını, Tanzimat dönemiyle hatta Lale Devri’yle başlayan ve Cumhuriyetin ilanına kadar
devam eden süreçte gerçekleşen modernleşme tartışmalarında aramak gerekir.
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Genel olarak modernleşme, “moderniteyi” kendi iç dinamikleriyle gerçekleştirememiş
toplumların modern Batı toplumunu örnek alarak onların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecini
ifade eder.
Türkiye’de her türlü “modernleşme” gibi, günlük hayatın modernleşmesi de çok kolay
olmamıştır. Modernleşmenin gerekliliğine inanan, bu yolu tercih eden, hayata tatbik etmeye
çalışan güç, öncelikle iktidar seçkinleri olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye “epistemolojik” kopuşuyla ulaştığı bu özgül deneyimi yüzünden; yani
geleneksel tanımlarıyla Batılı eğilimler arasında radikal bir kesinti gerçekleştirdiği için bir
istisna oluşturduğunu ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şerif Mardin
b) Nilüfer Göle
c) Mübeccel B. Kıray
d) Amiran Kurtkan Bilgiseven
e) Muzaffer Şerif
2) Genel olarak, on dokuzuncu yüzyıl sonu ile İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına
kadar olan dönemde, bilhassa sanat ve edebiyatta meydana gelen büyük çaplı değişimleri
tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Postkolonyalizm
b) Modernite
c) Atom çağı
d) Sömürge çağı
e) Postmodernite
3) Genelde sosyolojinin klasik kurucuları modernliğin fayda yönüne vurgu
yapmışlardır. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi bunlardan birisi değildir?
a) Max Weber
b) Saint Simon
c) Herbert Spencer
d) Charles Darwin
e) John Locke
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4) Giddens’ın Moderniteyi tanımlamak için kullandığı metafor nedir?
a) Bisiklet
b) Merkez- çevre
c) Çöküntü alanları
d) Juggernaut
e) Uçak
5) “Kendi irfanına güveni kaybeden Osmanlı Devleti”, Lale Devri’yle birlikte Batıyı
taklit etmeyi kendisi için gaye edinmiştir. İfadesinde aşağıdaki fikir adamlarından hangisine
aittir?
a) Kemal Karpat
b) Mümtaz Turhan
c) Cemil Meriç
d) Erol Güngör
e) Ziya Gökalp

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c
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11. TÜRKİYE’DE AYDIN SINIFI VE GÜNDELİK HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Aydın Sınıfı
11.2. Türkiye’de Aydın Sınıfı ve Gündelik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aydın sınıfı hakkında neler öğrenmek istersiniz?
2) Her toplumda bir aydın sınıfının olması ve bunların toplumda ayrıcalıklı yere sahip
olmalarının nedenleri neler olabilir?
3) Sizce iyi bir aydın nasıl olalıdır?
4) Türkiye’de aydın- halk çatışması olduğunu düşünüyor musunuz?
5) Batı aydını ile Türk aydını arasındaki temel fark neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Aydın Sınıfı

Aydın kavramını bilir. Aydın
sınıfının toplumlar için
önemini kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak.

Türkiye’de Aydın
Sınıfı ve Gündelik
Hayat

Türkiye’de moderneşme
sürecinde aydınların
üstlendiği rolü bilmek. Türk
aydının iktidara yaslanırken
Batı aydının halka
yaslanmasının nedenlerini ve
sonuçlerını analiz edebilmek

Ders materyallerinden
faydalanmak.

Türkiye’de Aydın
Sınıfı ve Gündelik
Hayat

Türkiye’de halk- aydın
geriliminin nedenlerini
kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Aydın

•

Aydın sınıfı

•

Gündelik hayat

•

Elit

•

Halk

•

Kültür

•

Meşrulaştırma
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Giriş
Toplumsal yapıların dönüşümleri ve yeniden biçimlenmeleri öncelikle insanların
gündelik hayat kalıpları tarafından yönlendirilir. Bu nedenle de her dönüşüm ve yeniden
yapılanma döneminde egemen güçler, öncelikle insanların gündelik hayat kalıplarını
değiştirmek için uğraşmışlardır. Hayat tarzının, bireyin özgür iradesiyle belirlenmesi gereken
özel bir alan olduğu entelektüel çevrelerce sıkça vurgulansa da bunun aslında öyle olmadığı,
her dönemde bu alanı belirlemek için dıştan yönlendirme çabalarının olduğu görülmektedir.
Egemen güçler bu çabalarında aydın sınıfının desteğine ihtiyaç duymuşlardır. Türkiye’nin
modernleşme sürecinde de bunu görmek mümkündür.
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11.1. Aydın Sınıfı
Her cemiyetin, kamu, özel ve hususi idare kademelerini dolduran kâtipleri,
hükümdarlara kanun metinlerini ve mücadele sanatını sunan müşavirleri, tabiatın sırlarını çözen
ve insanlara hastalıkları yenmeyi veya savaş meydanlarında galip gelmeyi öğreten âlimleri, tek
kelimeyle uzmanları olmuştur. Bu zümrenin hiçbiri çağdaş medeniyete has değildir (Aron,
2004: 255). Tarih boyunca hemen her toplumda, diğer tabakalaşma tarzlarının yanında bilgi,
inanış ve yetenekçe genel halk katlarından ayrılmış bir zümre hep olmuştur. Günümüzde kısaca
aydınlar denen bu zümreye değişik çağlarda ve toplumlarda farklı adlar verilmiştir. Pareto’nun
“seçkin”leri, Weber’in ‘karizmatik lideri’, Osmanlı’nın ‘havas ve uleması’, Rusya’nın
“entelijansiya”sı, Batı dünyasının “entelektüel”i, aynı kesimi ifade etmek için kullanılmıştır
(Aydın, 2004: 133).
En ilkel toplumlarda bile büyücülerin doğaüstü güce sahip olduğu kabul edilir ve bu
kişiler fonksiyonel bir ayrıcalık sahibi olurlar. Uygarlığa geçiş aşamasında rahipler, tanrısal bir
vergi olarak nitelendirilen yazıyı bilmeleri, astronomi ve astrolojiden anlamaları gibi
özellikleriyle toplumun saygısını kazanmışlardır. Depolanan buğdayı gizemli işaretlerle
kaydeden: yağmur mevsimini ve hasat zamanı sıcağının gelişini, hatta kuraklığı önceden
gözleyip bildirebilenlere saygı gösterilmiştir. Bilim adamlarına seçkin bir yer vermek her
toplumun kaçınılmaz rasyonel yanıdır. Çünkü rahat ve özgürce öğrenip öğrendiklerini
uygulayabildikleri takdirde onlardan beklenen fayda elde edilebilir. Ortaçağ toplumu
bilginlerinden gökteki yıldızların hareketinin saptanması, hesap kitap, kayıt tutulması, yargı
görevinin bilgece yerine getirilmesi gibi rasyonel görevler kadar, falcılık ve rüya yorumculuğu
gibi bugün bize rasyonel görünmeyen, ama o çağda mutlak ihtiyaç duyulan hizmet talebinde de
bulunuyordu. Bu talebin karşılanması için bilginlerin baskı altında olmamaları, hatta
başkalarına yasak olan büyücülük ve ilm-i simya gibi işlerle de özgürce meşgul olabilmeleri ve
düşündüklerini açıklayabilmeleri gerekliydi (Ortaylı, 2002: 70- 82).
Bu nedenle ilimle uğraşanlar hemen hemen tüm toplumlarda ve her dönemde belli bir
ayrıcalığa sahip olmuşlardır. Osmanlı devletinde de toplumunun en dokunulmaz, servet ve
rütbeleriyle en çok güvence altında yaşayan sınıfı, ulema sınıfıdır. Ayrıca yüksek rütbeli bir
ilmiye sınıfı üyesinin ya oğlu ya damadı bu meslekte kolayca yükseldiğinden bu yaşayışı
kuşaklar boyu sürdürebiliyorlardı. Çok küçük yaşlarda rütbece yükselmeye başlayan bu beşik
uleması takımını hepimiz biliriz. 1590-1660 arasında görev yapan 20 şeyhülislamın ancak 9'u,
1702-1750 arasında görev yapanların ancak 4'ü halktan gelen kimselerdir. Yüksek rütbeli
ulemanın çoğunun babaları da dedeleri de ulema sınıfındandır. Osmanlı imparatorluğunun
bütün hayatı boyunca, ilmiyeden olmayan birinin hele bu sınıfı denetleyecek veya özlük işlerine
karışacak bir makama getirildiği görülmemiştir (Ortaylı, 2002: 70- 82).
Osmanlı toplumunda aydın geleneği her zaman var olmuştur. Bu aydın tiplemeleri
bazen Gramsci’nin ifadesiyle var olanı dönüştürerek veya dönüştürmeksizin nesilden nesile
aktaran halk şairleri, din adamları, müderrisler kanalıyla ya da iktidara bağımlı bürokratik
ulema ve kalem sınıfının temayüzünde gerçekleşmiştir. Osmanlı toplumundaki aydın sınıfının
muhafazakâr ve yönetici özelliğinin ağır bastığını toplum ve siyasetin şekillenmesinde kurucu
ve kurtarıcı bir özellikten yoksun olduğunu söyleyebiliriz. Modernleşme ile başlayan süreçte
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ise Osmanlı aydınında önemli bir işlev değişikliği görülmüştür: İktidarı değiştirmek adına
kurucu ve yönetici bir rol kapmaya çalışmış ve bu mücadelesinde başarılı da olmuştur. Osmanlı
aydınından erken Cumhuriyet dönemi aydınına tevarüs eden bu gelenek daha sert yansıma
bularak halkın üzerinde imtiyazlı bir konum elde etmişlerdir. Düşünce ve eylemlerini halka
rağmen halk için savunmuşlardır (Tığlı, 2011).
Cumhuriyet dönemi aydının halktan kopuk olmasının başlıca nedeni; Osmanlı aydınının
iktidarla kurduğu ilişkide aramak gereklidir. Tanzimat ve Meşrutiyet döneminin aydınları
iktidarla birlikte var olmuşlar, iktidar içinde kalarak değişim ve ilerlemenin havariliğine
soyunmuşlardır. Namık Kemal, Ziya Paşa dâhil olmak üzere bu aydınlar ya devlet memuru ya
da askerdiler. İktidarın imkânlarından faydalanarak eğitim almışlar, yine iktidardan aldıkları
yardımlarla yurt dışına gitmişler, muhalefetlerini sistem içinde kalarak yürütmüşler, güçlerini
ve desteklerini yine iktidardan almışlardır. Cumhuriyet dönemi aydını daha da ileri giderek
iktidarla gönüllü bir işbirliği kurarak iktidar aygıtları haline dönüşmüş, rejimin ideologluğuna
soyunmuştur (Tığlı, 2011).

11.2. Türkiye’de Aydın Sınıfı ve Gündelik Hayat
Aydın olmak ses ve söz sahibi olmayı gerektirir. Sadece uzmanlık alanıyla ilgili çalışan
bunun dışında çevresine en küçük mesaj verme derdi taşımayan bir aydın tipi yoktur (Ülgener,
2014: 93). Aydın, “bilgisini, uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini siyasi mücadele alanında
kullanan kişi”dir. Aydın hakikatin bilincine sahip olduğu için “evrenselin sözcüsü”
konumundadır. Aydın, hala hakikati görmemiş olanlara, hakikati söyleyen entelektüel
vicdandır, bilinçtir, belagattir (Foucault, 2016: 13-14- 31). Aydın, toplumu, ruhen, fikren ve
ahlaken biçimlendiren, peşinden sürükleyen ve yalana karşı savaşan kimsedir (Arsel, 1993: 1317).

http://devlet.com.tr

Şerif Mardin, Batı toplum tarihi içinde ortaya çıkan “intellectuel”, “literati” ve “les
cleres” gibi ayrıntılı kavramların Türkçede “aydınlar” gibi tek bir terime indirgenerek
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düzleştirildiğini söyler. Mardin, Türkiye'nin geçirdiği bütün değişmelere rağmen, Türk
aydınlarını
literati
vasfını
kaybetmediklerini,
dolaysıyla
intellectuel
olarak
nitelendirilemeyeceklerine dikkat çeker. Literati “mesleği bilme olan insan grubudur”.
Entelektüeller de literati gibi “bilmek”le yükümlüdür ama yeni bilgi oluşturma ve formüle etme
gibi bir başka işleve daha sahiptirler (Mardin, 1984: 24).
Toplumların hayatında aydınların önemli bir yeri ve önemi vardır. Toplumları aydınlığa
çıkaran ve uygarlaştıran veya karanlıklar içinde bırakan şey aydın sınıfının oluşum tarzına
bağlıdır. Özgürlük, eşitlik, insan hakları, ulus, hukuk ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların
önem kazandığı Modern dönemde aydın sınıfının bu önemi daha da artmıştır. İçinde birçok
büyük sosyal, siyasal ve kültürel değişimleri barındıran bu dönemde gündelik hayatın yeniden
tanzim edilmesinde aydınlar önemli değiştirici ve dönüştürücü bir rol üstlenmişlerdir.
Modernite, burjuvazi, sanayi, kent, örgütlenme, siyasi haklar, aktif yurttaşlık, ulus, ulaşım,
medya, işbölümü, uzmanlaşma, eğitim düzeyi gibi yüzlerce olguyla yakından ilişkilidir. Bu
nedenle modernite için bir maddi şekil değişiminden ziyade, zihinsel ve yapısal bir değişim
sürecidir demek daha doğrudur.
Toynbe'nin tabiriyle, ister “zelaotçu” isterse de “herodian” özellik taşısın, yavaş ya da
hızlı olarak bir biçimde mutlaka değişir. Türk toplumu da bu değişim kanununun dışında
değildir. Türk modernleşme sürecinde, bir tür taşıyıcı aydın tipi olarak ortaya çıkan Tanzimat
dönemi Osmanlı aydını geleneğinin Cumhuriyet dönemin de devam ettiği görülmektedir.
Ancak burada homojen bir Türk aydın tipinin var olmadığına da vurgu yapmak gerekir. Türk
aydını derken kastedilen ortalama aydındır. Ortalama aydın kitleyi ne kadar temsil eder;
tartışılır. Ancak etkinliğini ve başatlığını esas alarak bir Türk aydın betimlemesinde bulunmak
mümkündür. Yoksa son iki yüzyıllık süreç içerisinde çok farklı aydın tiplerinin olduğu, aydının
konumu ve etkinliğinin zaman içinde değiştiği bilinmektedir (Yeniçeri, 2008: 200- 201).
Cumhuriyeti kuran seçkinlerin ve bu dönemin aydınlarının eğitim süreçlerinde ve buna
bağlı olarak dünyaya bakışlarında en etkili olan düşünce, kuskusuz pozitivizmdir. Çağdaş
dünyayı nesnel olarak kavrayabilen, bilimsel yöntemler çerçevesinde çözümler üreten eğitimli
insanların, toplumun önderliğini yapmaları ve yönetimde söz sahibi olmaları pozitivizmin doğal
sonucu olarak kabul edilmiştir. Pozitivizmin en önemli unsuru olan değişim, Türk aydınları
üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Değişim fikrinin etkisiyle Cumhuriyet’in hedefleri
de şekillenmiştir. Ekonomide süratle kalkınma, pozitif bilimin ve teknolojinin hızlı transferini
gerçekleştirme ve böylece Batı’yı yakalama gibi hedefler, dönemin iktidarını ve aydınlarını
biçimlendiren temel unsurlar haline gelmiştir (Doğan, 2012: 2).
Geleneksel kültürde dinin çok büyük bir yeri olduğu için, pozitivist aydınların en çok
hücumuna uğrayan da din olmuştur. Türkiye’de hala dindarlık bir kimsenin aydın tabakasına
girmesine büyük bir engel teşkil etmektedir, çünkü standart Türk aydınına göre din ancak geri
kalmış halk kitlelerin kültürünü temsil etmektedir. Aydının vazifesi ise bu kültürün bir üyesi
olmak değil, aksine onu, ortadan kaldırmasa bile ıslah etmek, modernleştirmektir. Bu yüzden halk
dindar, aydın ise din reformcusudur. Türk halkının genel kanaatine göre Türk milleti dindar
oldukça yükselmiş ve yücelmiş, dinden uzaklaştıkça da kudretini kaybetmiştir. Cumhuriyet
dönemi aydının genel kanaatine göre ise Türk halkı dinin veya dini liderlerin tesiri altında kaldığı
182

müddetçe gerilemiştir. Bu nedenle cumhuriyet dönmeni aydınına göre, yüksek tahsil ve ihtisas
yapmış bir insanın dindar olması imkânsızdır (Güngör, 1998: 37).
Tasvir edilen bu türden bir bunalım çağında birçok insan daha çok da aydınlar kendi
gelecekleri ve toplum üzerinde düşünmeye başlarlar. Türk milletinin modernleşme düşü de iste
böyle bir düşüş döneminde başlamıştır. Koçi Bey'den Ahmet Cevdet'e; Prens Sabahattin'den
Sait Halim Paşa’ya; Gökalp'ten Yusuf Akçura'ya kadar dönemin düşünürlerinin görüş ve
düşünceleri düşüş ve çöküş dönemiyle ilgilidirler (Naci, 1995:182). Osmanlı aydınının
kurtarmak istediği devlet yıkılmıştır. Cumhuriyet aydını ise kurulmuş yeni devletin halkını
kurtarmayı kendisine dava edinmiştir (Yeniçeri, 2008: 200- 201)
Osmanlı döneminde Türk toplumunun modernleşme sürecinde rol oynayan bu Batıcımodernist aydın tipi Cumhuriyet döneminde de mevcut rolüne devam etmiştir. Halktan kopuk
kültürel değerlere tamamen yabancı olan bu aydın tabaka, yerli bir yenileşme modeli
oluşturacakları yerde tamamen Batıyı taklit etme yoluna gitmişlerdir (Türkdoğan, 2003: 8081). Meşrutiyet devri aydınlarından Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet bu tipin “su katılmamış”
iki örneğidir. Meclis başkanı olduğu zaman “Ben ispatiye mesleğindenim. (pozitivistim)”
diyerek yemin etmek istemeyen Ahmet Rıza Bey öldüğünde, kütüphanesindeki bir sürü kitap
arasında Auguste Comte’un bir tek kitabı bulunmuş, onun da sadece önsözüne ait sayfaların
açık olduğu görülmüştür. Bu zatın İkinci Meşrutiyet inkılâbında fikir babası rolü oynadığı
düşünülürse, bizim aydınlarımızın nasıl bir gelenek içinde yetiştikleri daha iyi anlaşılabilir
(Güngör, 1998: 36- 37).
Başka çarpıcı bir örnek ise Şevket Süreyya Aydemir’in “Suyu Arayan Adam” isimli
eserinde geçmektedir. Şevket Süreyya Aydemir bir Rus Bolşevik’in ağzından şu şekilde
aktarmaktadır:
“Sizin tarihinizde, toplumun üstünde sivrilmek için bir idealist olmaya lüzum
yoktur. Siz de idealizm, sadece bir vasıtadır, hatta lüzumsuzdur. Çünkü sizde, her kafasına
veya kılıcına güvenen insanın yolu, her ülkeden daha kolay elde edilen bir iktidar postudur.
Aklı başında ve gücü kuvveti yerinde bir delikanlı, İstanbul'a bir devşirme olarak mı gelir;
bir medresede fıkıh, kelâm mı tahsil eder; yoksa bir savaşta mı sivrilir? Gayesi hemen bir
yolunu bulup, mertebeleri hızlı hızlı geçerek sarayın, yani iktidarın kapısına çırak olmaktır.
Ondan sonra padişahın en sadık kulu olur. Sizin hemen bütün tarihiniz, saray kapısında
postu seren kapı kullarıyla, o kapıya postu sermek isteyen, fakat oraya erişemeyen Celâlîler
arasında geçen bitmez tükenmez kavgalardan ibarettir. Bunun böyle olması da lâzımdı.
Çünkü sizde saray dışında asalet olmadığı, toprak tasarrufunda istikrar bulunmadığı,
tımarlar, zeametler daima ve sarayın emri ile elden ele geçtiği için, herkesin gözü,
bunlardan birinin kenarına mümkün olduğu kadar sağlamca yapışmaktaydı. Bu da ancak
iktidara yanaşmakla olurdu... Onun için, sizde aydın, kendine güvenen idealizmi değil,
daima iktidara çıkan kolay yolu aradı” (Aydemir, 1974: 35).

Hasan Cemal ile Türk aydın geleneğini Batı aydını ile karşılaştırarak ortaya koyar.
Cemal’e göre; Osmanlıda “aydın” o kadar kendi ayakları üstüne basamaz durumdaydı ki,
geçinebilmek için yalnız devletin eline bakardı. Hatta devletin sürgüne gönderdiği Osmanlı
aydınlarının cebine parayı “devlet”, padişah koyardı. Bunun içindir ki Osmanlı döneminde
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“aydın” iste ancak o kadar “bağımsız” olabildi devletten… Bir yerde cüzdanıyla da devlete
bağlı bir aydın türü... Batı'da ise aydın genellikle kurulu düzenle, devletle kavga etmiş,
çatışmıştır. Otoriteye karsı çıkmış, sorgulamıştır (Cemal,1999: 312).
Cumhuriyet döneminde de Osmanlı dönem aydın geleneğinin benzer şekilde sürdüğü
görülmektedir. Cumhuriyet iktidarlarının kendisine özel görevler yüklediği aydın, kendini
iktidarın görmek istediği şekilde konumlamıştır. Cumhuriyet dönemi aydını, zihinsel varlık ve
bilgilerini, kendileriyle sıkı bağlılık duygusu sürdürmek zorunda olan halkın hayatına katkılar
yapmaları gerekirken, gerçekte onlar, ilgi alanları son derece uzmanlaşmış olan küçük hiziplere
bölünme eğilimindedirler. Bu durum ise bu tip aydınların kendilerini halktan çok farklı olarak
algılamalarına ve kendilerini beğenmiş bir tavır takınmalarına neden olmaktadır (Subaşı, 1996:
82). Bu yüzden Türkiye’de aydınlar halkla tam bir uyum halinde değildir. Kendi aralarında
meseleleri vardır ve o meseleler halkı ilgilendirmez. Bu çok vahim bir durumdur. Aydınlar
kendi aralarında halkı hiç ilgilendirmeyen bir takım sorunları tartışırlar, halk ise kendi başının
çaresine bakar. Mesela müzikte bu çok nettir. Aydınlar Türk halkının ulaştığı gelişme
seviyesine uygun milli bir müzik üretemediği için halk arabeski icat etmiştir. “Türk aydınlarının
başka bir modele göre kendilerini şekillendirmeleri, Tanzimat’tan önce de vardı ancak o
zamanki fark mahiyet farkı değildi. Hâlbuki Tanzimat’tan sonra bu, mahiyet farkına
dönüşmüştür.” (Türkdoğan, 2003: 173).
Türkiye’de aydın kültürünün halk kültüründen ayrı bir istikamette gelişmesinin ana
nedeni Batı medeniyetinin, iki zümre arasında birbirine eşit olmayan bir tesir yaratmasıdır. Bu
tıpkı bir düşman hücumunun ön saftakiler arasında daha büyük şaşkınlık ve perişanlık
yaratmasına karşın cephe gerisindekilere daha az tesir etmesi gibidir (Güngör, 2001: 34). Türk
aydını yıllardan beri hep aynı rüya âleminde yaşayan uyur-gezerler gibidir. Onlar, kendi içinde
mantıklı görünmekle beraber, gerçekle ilgisi olmayan kurtuluş veya kalkınma nazariyeleri
ortaya atarlar, sonra bu nazariyenin gerçekleşmesine mani olan hayali düşmanlar ve mukavemet
unsurları icat ederler ve bütün ömürleri bu mevcut olmayan düşmanlarla mücadele içinde heba
olup gider. Ortaya sürdükleri tekliflerin büyük çoğunluğu ideolojik beyin yıkama faaliyeti
mahiyetindedir, çünkü onlara göre memlekette bir kalkınma meydana getirebilmek için,
üniversite hocalarından fabrika işçilerine kadar herkesin aynı zihniyete, yani “ilkel
pozitivizme”, sahip olması gerekir, aksi halde geleneksel kültürden kalma unsurlar bütün ilerici
projeleri boşa çıkaracaktır. Bu yüzden cumhuriyet dönemi aydının hayatı kendi halkı ile
devamlı çatışmanın hikâyesi olarak özetlenebilir (Güngör, 1998: 40). Gelinen son noktada ise
Kemal Karpat’ın ifadesiyle; “…modernleşme çağında kendine ait tutarlı bir ideolojiden yoksun
olan bürokrat- aydınlar sınıfı, kendi ideolojik, manevi, insani ve entelektüel başarısızlıklarının
suçunu İslam’a atmışlardır.” (Karpat, 2014: 43).
Türkiye'de yalnızca Rusya taraftarı Mahmut Nedimof, Almanya taraftarı Enverland,
Fransa taraftarı Ali ve Fuat paşalar, İngiltere taraftarı Reşit Paşa gibi siyasetçiler yoktur. Aydın
olarak nitelenenlerin durumu da siyasîlerden pek farklı değildir. “Yeni Osmanlıları”,
“Jöntürkler”i, bazen İngilizler bazen Fransızlar bazen de İtalyanlar desteklemiştir. Prens
Sabahattin, İngiltere'nin görüşlerini savunmuştur. Ahmet Rıza Bey Fransız taraftarıdır. İttihat
ve Terakki'nin genç kurmayları ise, Alman yanlısıdır (İlhan, 1995: 383).
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Türkiye’deki aydın halk ikiliğini farklı bir açıdan ele alan Hüsamettin Arslan’a göre;
Cumhuriyet dönemi iktidar elitlerileri, pozitivizmi, toplum mühendisliğine kapı aralayan
elverişli bir mantık olarak kabul edip, onu geleneği reddetmenin biricik aracı olarak
görmüşlerdir. Onlara göre; halk pozitivizmin çizdiği evrimci gelişim çizgisinin dışındaydı,
yanlış yaşıyordu ve bu yüzden değiştirilmeliydi. Devlet pozitivist bilim ideolojisini, toplumu
değiştirmek için bir meşruiyet aracı olarak kullanmıştır. Bu sebeple de okumuşlarla toplum
arasındaki kopukluk veya çatışma yanlış bir biçimde “aydın- halk kopukluğu” veya “kuşak
çatışması” olarak nitelendirilmiştir. Hâlbuki çatışma gelenekle pozitivist ideoloji arasındaki
çatışmadır. Okumuşlarla halk arasındaki uçurum, pozitivizm ile gelenek arasındaki uçurumdur
(Arslan, 1992: 15).
Arslan’a göre burada asıl çelişki aydının bilim adı altında bilimin ideolojisini dayatmış
olmasından kaynaklanır. Hatta “pozitivist bürokrat aydın sınıfı, bir insanın ya da bir topumun
dünya görüşüne, dinine, hurafelerine ve mitlerine saldırının, aslında onun kendisine saldırı
olduğunu da göremediler. Aydınların acilen toplumu ve devleti kurtarmaları gerekiyordu bu
onların bunu görmesini engellemiş ve yaptıkları şeyi meşrulaştırmıştır (Arslan, 1995: 568).
Konuyla ilgili olarak Amerikalı siyaset bilimci Harold Lasswel’de “Elitler kendilerine
itaati sağlamak için yeterli miktarda silaha sahip değillerse sosyal menajerleri hemen devreye
sokmalı, propaganda yoluyla muhtaç oldukları itaati sağlamalıdırlar.” “Halkın ne denli cahil ve
ne kadar aptal olduğunun farkında olmalıyız. İnsanların, kendi çıkarlarının en iyi bekçileri
olduğunu savunan demokratik dogmatizme yenik düşmemeliyiz. Öyle değildirler, onları,
onların iyiliği için kontrol altında tutmalıyız” demektedir (Chomsky, 1997: 8)
Bu anlayışın doğal sonucu olarak halk, üzerinde çalışılması gereken bir nesneye
dönüştürülmüş olmaktadır. Aydının görevi, bu nesneyi (halkı) kendine rağmen dönüştürmektir.
“Eğer halk bu hedefe ulaşmak için çaba sarf etmiyorsa ve hatta direniyorsa, en otoriter ve
baskıcı yöntemlerle bu direniş kırılmalıdır. Aydının kendi halkı karsısındaki bu acımasız
tutumu Batılı olmayan toplumlarda bir yandan askeri diktatörlüklerin ve baskıcı yönetimlerin
oluşturulmasına zemin hazırlarken, diğer yandan da bu ülkelerde kendine özgü bir Aydın
despotizmini ortaya çıkarmaktadır” (Canatan, 1994: 54).
Osmanlıdan bugüne aydın halk kopukluğu kurumsallaşmış bir yapı olarak aynen devam
etmektedir. Türkiye'de bazı istisnai alanlarda değil her alanda bir aydın halk kopukluğundan ve
farklılığından söz etmek mümkündür. Redfield'ın bütün toplumlarda olan ve “büyük” “küçük”
kültürel gelenek olarak ayırarak ifade ettiği halk ile aydın kopukluğu olgusunun Türkiye'de ki
derinliği çok daha büyüktür. Bu görüş göre, kültür iki ana kola ayrılabilir. Bunların biri kırsal
bir hayat yaşayan ve tarımla geçinen insanların kültürü, diğeri de şehirde yasayan özellikle
yönetici sınıfın insanlarının kültürüdür. Redfield, bunlardan birisine “küçük gelenek” diğerine
“büyük gelenek” adını vermiştir (Mardin, 2012: 24).
Ziya Gökalp’e göre ise; “Her milletin iki medeniyeti var; resmi medeniyet, halk
medeniyeti… Başka kavimlerde resmi medeniyetle halk medeniyeti o kadar açık bir suretle
ayırt edilemez. Türklerde ise bu ayrılık ilk bakışta göze çarpar. Türklerde resmi lisandan, resmi
edebiyattan, resmi-ahlâktan, resmi hukuktan, resmi iktisâdiyattan, resmi teşkilattan büsbütün
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başka bir halk lisanı, hak edebiyatı, hak ahlâkı, halk hukuku, halk iktisâdiyatı, halk teşkilatı
vardır” (Gökalp,1913: 107).
Türk aydını şarabı, valsı, operayı, Brüksel'i, Londra'yı, liberalizmi, İngilizceyi,
Sosyalizmi ve Descartes'i tanıyınca Türk Halkını ve kültürünü de tanıyacağını sanma
hastalığına yakalanmıştır. Bizim aydın diye nitelendirdiğimiz kitlenin tamamına yakını doğuyu
batıdan, kırsalı kentten, gecekonduyu saraydan ayırmaya ve kurtarmaya kalkmıştır (Yeniçeri,
2008: 200- 201).
Konuyla ilgili olarak, Mustafa Kemal Atatürk 20 Mart 1923 tarihinde gerçekleşen ve
"Konya Gençleriyle Konuşma" başlığıyla yayımlanan konuşmasında şunları söylemiştir:
"Şüphesiz, hayır! Münevverlerimiz içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat
umumiyet itibariyle şu hatamız vardır ki, tetkikat ve tetebbuatımıza zemin olarak alelekser
(çoğunlukla) kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi ananelerimizi (geleneklerimizi),
kendi hususiyetlerimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Münevverlerimiz belki bütün cihanı,
bütün diğer milletleri tanır, lâkin kendimizi bilmeyiz."
“Münevverlerimiz, milletimi en mesut millet yapayım der. Başka milletler nasıl
olmuşlar, onu da aynen öyle yapalım der. Lâkin düşünmeliyiz ki böyle bir nazariye hiçbir
devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için saadet olan şey, diğer millet için felâket
olabilir. Aynı sebep ve şerait birini mesut ettiği halde, diğerini bedbaht edebilir. Onun için
bu millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından,
terakkiyatından (ilerlemesinden) istifade edelim; lâkin unutmayalım ki, asıl temeli, kendi
içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz."
"Milletimizin tarihini, ruhunu, geleneklerini sahih, salim, dürüst bir nazarla
görmeliyiz. İtiraf edelim ki, hâlâ ve hâlâ münevveranımızın gençleri arasında halk ve
avama tetabuk muhakkak değildir (aydınlarla halk arasında uyum, kesinlikle sağlanabilmiş
değildir). Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak,
yürümeye başlamadan evvel, bu iki zihniyet arasındaki tetabuku tevlit etmek (uyumu
sağlamak) lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürümesini tacil etmesi
(hızlandırması), biraz da münevverlerin çok hızlı gitmesi lazımdır. Lâkin halka yaklaşmak
ve halkla kaynaşmak, daha çok ve daha ziyade münevverlere teveccüh eden (düşen) bir
vazifedir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II,: 140-141).

Fakat aydın ile toplum arasında yakın bir ilişki olması gerekir. Toplumun, aydın
sınıfının oluşum ve dönüşümünde bir rolü olduğu gibi, aydın sınıfının da toplumun değişimin
ve dönüşümünde önemli bir etkisinin olması beklenir. Aydının toplumsal dönüşümde oynadığı
rolün türü, içinde bulunduğu toplumun özelliklerine ve şartlarına göre değişmektedir. Siyasal
bunalım ortamında aydın daha çok politikacı, böyle bir sorunu olmayan toplumlarda ise
doğrudan kültür değiştirici, yazar veya sanatkârdır. Aydının genel rolü, kendini kültür
değişimlerinde gösterir. Aydının genelde bilgi- kültür yönünden ayrışmış bir sosyal aktör
olduğu göz önüne getirilirse bu işlevini anlamak daha kolay olacaktır. Özellikle kültürleşme
sürecinde aydına önemli görevler düşer. Aydın, bu fonksiyonunu yerine getirirken kendi
toplumuna yaklaşabildiği ölçüde yararlı, kendini başka kültürlere kaptırdığı ölçüde zararlı olur
(Aydın, 2004: 150).
186

187

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Egemen güçler aydın sınıfının desteğine ihtiyaç duymuşlardır. Türkiye’nin
modernleşme sürecinde de bunu görmek mümkündür.
Pareto’nun “seçkin”leri, Weber’in ‘karizmatik lideri’, Osmanlı’nın ‘havas ve uleması’,
Rusya’nın “entelijansiya”sı, Batı dünyasının “entelektüel”i, aynı kesimi ifade etmek için
kullanılmıştır
İlimle uğraşanlar hemen hemen tüm toplumlarda ve her dönemde belli bir ayrıcalığa
sahip olmuşlardır. Osmanlı devletinde de toplumunun en dokunulmaz, servet ve rütbeleriyle en
çok güvence altında yaşayan sınıfı, ulema sınıfıdır.
Osmanlı aydınından erken Cumhuriyet dönemi aydınına tevarüs eden bu gelenek daha
sert yansıma bularak halkın üzerinde imtiyazlı bir konum elde etmişlerdir. Düşünce ve
eylemlerini halka rağmen halk için savunmuşlardır. Cumhuriyet dönemi aydının halktan kopuk
olmasının başlıca nedeni; Osmanlı aydınının iktidarla kurduğu ilişkide aramak gereklidir.
Aydın olmak ses ve söz sahibi olmayı gerektirir. Sadece uzmanlık alanıyla ilgili çalışan
bunun dışında çevresine en küçük mesaj verme derdi taşımayan bir aydın tipi yoktur Aydın,
“bilgisini, uzmanlığını ve hakikatle ilişkisini siyasi mücadele alanında kullanan kişi”dir. Aydın
hakikatin bilincine sahip olduğu için “evrenselin sözcüsü” konumundadır.
Toplumların hayatında aydınların önemli bir yeri ve önemi vardır. Toplumları aydınlığa
çıkaran ve uygarlaştıran veya karanlıklar içinde bırakan şey aydın sınıfının oluşum tarzına
bağlıdır. Aydınlanma dönemiyle birlikte aydın sınıfının bu önemi daha da artmıştır.
Cumhuriyeti kuran seçkinlerin ve bu dönemin aydınlarının eğitim süreçlerinde ve buna
bağlı olarak dünyaya bakışlarında en etkili olan düşünce, kuskusuz pozitivizmdir. Pozitivizmin
en önemli unsuru olan değişim, Türk aydınları üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.
Değişim fikrinin etkisiyle Cumhuriyet’in hedefleri de şekillenmiştir.
Geleneksel kültürde dinin çok büyük bir yeri olduğu için, pozitivist aydınların en çok
hücumuna uğrayan da din olmuştur.
Osmanlı döneminde Türk toplumunun modernleşme sürecinde rol oynayan bu Batıcımodernist aydın tipi Cumhuriyet döneminde de mevcut rolüne devam etmiştir. Halktan kopuk
kültürel değerlere tamamen yabancı olan bu aydın tabaka, yerli bir yenileşme modeli
oluşturacakları yerde tamamen Batıyı taklit etme yoluna gitmişlerdir
Özellikle kültürleşme sürecinde aydına önemli görevler düşer. Aydın, bu fonksiyonunu
yerine getirirken kendi toplumuna yaklaşabildiği ölçüde yararlı, kendini başka kültürlere
kaptırdığı ölçüde zararlı olur.
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Bölüm Soruları
1) Meclis başkanı olduğu zaman, ben ispatiye (pozitivist) mezhebindenim diyerek
mecliste yemin etmek istemeyen meşrutiyet dönemi aydını aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ahmet Mithat
b) Mithat Paşa
c) Abdullah Cevdet
d) Enver Paşa
e) Ahmet Rıza
2) Kültürel gelenek olarak ayırarak ifade ettiği, halk ile aydın kopukluğu olgusunu
“büyük gelenek” “küçük gelenek” şeklinde tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) E. Franklin Frazier
b) Katherine Dunham
c) Melville J. Herskovits
d) Robert Redfield
e) Frederick Douglass
3) Cumhuriyeti kuran kuşakların ve bu dönemin aydınlarının eğitim süreçlerinde ve
buna bağlı olarak dünyaya bakışlarında en etkili olan paradigma (düşünce) nedir?
a) Hegomonya
b) Tirani
c) Pozitivizm
d) Hümanizm
e) Nasyonalizm
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4) Karizmatik lider tanımlaması aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
a) Vilfredo Pareto
b) Max Weber
c) Karl Marx
d) Emile durkheim
e) Auguste Comte
5) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplumunda günümüzde kullanılan “aydın”
kavramı karşılığı olarak kullanılan kavramlardan birisidir?
a) Havas ve ulema
b) Müfit
c) Softa
d) Ukala
e) Entel

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) c, 4) b, 5) a
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12. GÜNDELİK HAYATIN TANZİMİNDE MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Medya
12.2. Medya ve Gündelik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Medya nedir?
2) Sizce, medya denince genelde ilk akla gelen neden televizyon olmaktadır?
3) Modanın açık ve gizli işlevleri neler olabilir?
4) Moda ve reklam tüketici davranışlarını nasıl etkilemektedir?
5) İletişim çağında yaşıyoruz ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Medya

Medya kavramını ve
medyanın tarihsel gelişim
sürecini öğrenmek

Ders materyallerinden
faydalanmak

Medya ve Gündelik
Hayat

Medyanın gündelik hayatı
kendi istekleri ve çıkarları
doğrultusunda tanzim
etmede nasıl kullanıldığını
kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak

Moda dergilerinin ve televizyon
Özellikle reklam ve
reklamlarının eleştirel analizini
modanın kültür endüstrisi ve
yapmaya çalışmak.
tüketim toplumu
oluşturulmasında nasıl
kullanıldığını kavramak.
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Anahtar Kavramlar
•

Medya

•

Kitle kültürü

•

Reklam

•

Gündelik hayat

•

İletişim

195

Giriş
Başlangıçta bir kitle iletişim olgusu olarak ortaya çıkan medya, zaman içinde hızlı bir
değişim ve dönüşüm geçirerek, toplumdaki en büyük güçlerden biri haline gelmiştir. Hatta
günümüzde özellikle üçüncü dünya ülkelerinde medya, yasama, yürütme ve yargıdan bile daha
güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bu süreç içinde, oldukça etkin bir eğitim ve sosyalizasyon aracı
olma niteliğine de kavuşan medya, kültürel üretim sürecinin de ayrılmaz bir parçasıdır.
Medyanın, toplumları yönlendirecek kadar büyük bir etkiye sahip olması, genel olarak “medya”
denilen alanın başlı başına bir güç olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Teknolojik
gelişmeler sayesinde medyanın, insanların hayatının içine nüfuz etmesi ve onlara farkında
olmaksızın etkide bulunması konusu günümüzde tartışılan en önemli konulardan biridir. Bu
bölümde kuruluşundan günümüze medyanın kısa tarihi ve günümüzde medyanın gündelik
hayatın tanziminde oynadığı rol üzerinde durulmaktadır.

196

12.1. Medyanın Gelişim Süreci
Medya; “iletişim ortamı, iletişim araçları, kitle iletişim araçlarının tümü” olarak
açıklamaktadır (www.tdk.gov.tr). Geleneksel medya kavramı ise zaman içinde medya
ortamlarının farklılaşması ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başlarda, sadece basılı materyaller
ile dergi ve gazeteler mevcut iken, zamanla televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarının
icadı ile medya araçlarında farklılaşma ve çoğalma yaşanmıştır. Bahsi geçen iletişim araçlarının
oluşturduğu medyaya geleneksel medya denilmektedir.
Bir araç anlamında medya, yazılı basın, radyo ya da televizyon gibi iletişim araçları
olarak tanımlanırken, bu teknolojilerden bir veya daha fazlasını büyük sayıda insanla iletişim
kurmak üzere kullanan geniş ölçekli organizasyonlar toplamı biçiminde de ifade edilebilir
(Marshall,1999: 484- 486).
Elektronik ve kimyasal endüstrilerdeki buluşlara bağlı olarak 1860 ile 1930 yılları
arasındaki dönem medyanın oluşum dönemidir. Bu yıllar, fotoğrafın, hareketli fotoğrafın
(sinema), kablolu telgrafın, telsiz telgrafın, fonografın, telefonun, radyonun ve televizyonun
gelişimine tanıklık etmiştir. Bu yeni teknolojiler, söz konusu dönemde “popüler kültürün”
dönüşümünde büyük rol oynamış ve eğlence endüstrilerinin, yeni, daha yoğun bir şekilde
kapitalistleşmesinin ve kitlesel seyirciye yönelmesinin tipik örneği olmuştur (Marshall,1999:
484- 486).
C. Wright Mills'in İktidar Seçkinleri'nde tanımladığı üzere, medyanın iki önemli
sosyolojik özelliği vardır: Birincisi, çok az sayıda insanın çok büyük sayıda insan grubuyla
haberleşebilmesini sağlar; ikincisi, seyircinin medyaya tepkisini iletmesinin hiçbir etkin yolu
yoktur. Kitle iletişimi, tanımı gereği tek yönlü bir süreçtir. Medya organizasyonları, doğaları
itibariyle, bürokratiktir ve (medyanın devlet denetiminde olduğu toplumlar hariç)
şirketleşmiştir. Medya yayınları, tüm ülkelerde hükümetler tarafından düzenlemelere tabi
tutulur ve bu sınırlamalar, çok hafif tavsiye niteliğindeki düzenlemelerden (örneğin,
televizyonda sigara reklamı veya müstehcenlik olmaması), totaliter toplumlardaki gibi sansürün
geniş kapsamlı biçimlerine kadar çeşitlilik arz eder (Marshall,1999: 484- 486).
Medya, modern toplumların zihinsel hayatına hükmeden bir konuma gelmiştir ve
bundan dolayı sosyologların yoğun ilgi duyduğu bir alandır. 1930'lardaki ilk medya
çalışmalarında, başlıca ilgi odağı yeni medya teknolojilerinde -özellikle radyo ve televizyondagizli olan güçtür. Adolf Hitler'in II. Dünya Savaşı sürecinde radyoyu propaganda amacıyla
başarılı bir şekilde kullanması, medyanın muhtemel tehlikeleri üzerine bir ders niteliğindeydi.
Kitle toplumu kavramı da, elektronik medyanın Orwell vari bir zihinsel denetim durumu (pasif
kitlelerin küçük bir iletişimciler elit’in tahakkümü altına girmesi) yaratabileceği düşüncesine
güç katmıştır (Marshall,1999: 484- 486).
Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld ve diğer araştırmacıların erken dönem çalışmaları,
medyanın etkilerinin aslında doğrudan ve çok güçlü ("hipodermik" etki modeli) olduğunu
gösterme eğilimindeydi. Ancak daha derinlemesine yapılan araştırmalar, kitle iletişiminin
oldukça karmaşık yollarla yönlendirildiğini ve medyanın seyirci üzerindeki etkilerinin sınıf,
197

toplumsal bağlam, değerler, inançlar, duygusal durum, hatta gün içindeki zaman gibi farklı
faktörlere bağlı olduğunu açığa çıkarmıştır (Marshall,1999: 484- 486).
Bazı eleştirmenler televizyonun çok daha temel bir etkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir.
İlk modern gazetenin on yedinci yüzyılda yayımlanmasından beri medya hep okuryazarlığın ve
eğitimin yayılmasıyla bağlantılı olarak ele alınmıştır. Neil Postman Öldüren Eğlence'de
(Amusing Ourselves to Death, 1985) elektronik ve görsel medyanın, okuryazarlığın ve
anlamanın artması, eğilimini tersine çevirdiğini ve geleneksel eğitimin temellerinin yok olma
sürecine girdiğini iddia etmiştir (Marshall,1999: 484- 486).
Bu gelişmelerin temelini oluşturan, sadece medya sektörünün daha sıkı bir şekilde
entegrasyonu değildir; gösteri ve enformasyon işletmelerinin telekomünikasyon endüstrisiyle
yakınlaşması da etkili olmuştur. Bu yakınlaşma sürecine yön vermek, medya sinerjisinin
meyvelerini toplamakla ilgili bir mesele haline gelmiştir. Bu sürecin dört boyutu vardır; Birinci
boyut, "yazılım (software) sinerjileri" yle ilgilenir. "Yazılım (software) sinerjileri" terimi, bir
oyuncu ya da yazarın, medya, gösteri ürünleri ve boş vakit ürünleri aracılığıyla eşzamanlı olarak
sunulması ve desteklenmesine göndermede bulunur. Pratikte bu, ses kayıtları, kitap veya
dergilerdeki fotoğraflar, tişörtler, reklam, film, televizyon programları, videokasetleri ve
bilgisayar oyunları gibi farklı şeyleri oldukça sistematik bir şekilde birbirine bağlamak
anlamına gelir. Sinerjinin ikinci biçimi, yazılım (software) ile donanımın (hardware)
bütünleşmesinden bahseder. Elektronik mallar üreticisi Sony'nin CBS Records'u ve listeleriyle
sanatçı katalogunu (software) satın alma kararı, bu fenomenin örneklerinden birisidir.
Sinerjinin üçüncü biçimi, daha önce birbirlerinden ayrı olan donanım (hardware) bileşenlerinin
yakınlaşmasını kapsar ve bu süreç yeni mikro işlemci sistemler ile dijital teknolojinin
sonucudur. Yaygın biçimde "multi- medya" olarak bilinen bu dijital teknoloji, duran ve
hareketli fotoğrafları, sesleri ve yazıları aynı formatta (dijital) paylaşma olanağı sunar. Son
olarak, yeni medya sinerjisi, yeni dağıtım teknolojileri üzerinden de etkili olabilir. Bu konudaki
esas gelişme, filmler gibi medya ürünlerini ve bankacılık gibi hizmetleri kendi üzerinden
dağıtabilen fiber optik kablodur. Fiber optik kablo enformasyon yollarının temelini
oluşturmaktadır (Marshall,1999: 484- 486).
Medyanın yapısının yeniden biçimlenişinin toplumsal ve kültürel anlamlarıyla ilgili
tartışmalar, demokrasi, kamusal alanlara erişim ve yeni kamusal alanların yaratılması gibi
konularda odaklanmaktadır. Kullanıma göre ödeme ya da abonelik gibi gelişmeler programlara
karşı tüketici tepkisinin bir unsuru olarak, olumlu anlamda değerlendirilirken, video,
dijitalleşme ve İnternet'le ilişkili daha ileri karşılıklı etkileşim biçimleri, tüketicilerin belirli
medya deneyimleri üzerinden kendi tercihlerini organize etmelerine olanak tanımaktadır.
Özellikle İnternet'in, medyaya karşı daha önceleri marjinal olan gruplar için kendilerini
organize etmek anlamında olumlu olanaklar sunduğu, bir iletişim ve kimlik alanı oluşturduğu
gözlenmektedir. Bununla birlikte, daha olumsuz bir akım içinde yer alan eleştirmenler, yeni
medya evreninde "enformasyon zengini" ile "enformasyon fakiri" olarak adlandırılan kesimler
arasındaki uçurumun gittikçe büyüdüğüne dikkat çekmektedirler (Marshall,1999: 484- 486).
Bu iddia, yeni teknolojilere erişime çok büyük önem atfetmekte ve yeni temsil araçları
üzerinden kendilerini ifade etme olanakları reddedilen grupların varlığı sonucunda oluşan
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toplumsal marjinalleşmeyi bu önem çerçevesinde sorgulamaktadır. Bu noktada asıl önemli
olan, medya üretimi, yeniden üretimi ve dağıtımı üzerindeki mülkiyetin muazzam ölçüde
yoğunlaşmasıdır (Marshall,1999: 484- 486).

12.2. Medyanın İşlevi
Medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bireyler toplumsal yaşamı bu araçlar aracılığı
ile algılamaya başlamışlar ve doğal olarak bu “aracıların” gerçekliğine bağımlı hale
gelmişlerdir. Günümüzde toplumsal yaşamı belirleyen en önemli merkezlerden biri haline gelen
medyanın, sosyal yaşamın en önemli aktörlerinden biri olduğu ve modern dünyada pek çok
insanın yaşamı medya aracılığıyla algıladığı bilinir. Bu da, toplumun medyalara olan ihtiyacının
artması ve onları hayatının merkezine alması sonucunu beraberinde getirmiştir. İnsanlar
medyalar aracılığı ile sosyalleşmekte, haberdar olmakta, eğitilmekte ve eğlenmektedir (RTÜK,
2007: 25).
Bu açıdan, medya, toplum hayatını doğrudan etkilemektedir. Çünkü toplum adeta
medya aracılığı ile iletişim kurmakta ve yine medya aracılığı ile elde ettiği bilgilerle karar alma
süreçlerine dâhil olmaktadır. O halde medyanın görünmeyen yüzü ile ilgili olarak ne kadar çok
bilgi sahibi olunursa, buradan üretilen mesajları alımlarken o kadar az tehlike içinde olunur
(RTÜK, 2007: 33).
Türkiye’de 1980’li yıllara gelinceye dek toplumda belirleyici rolü oynayan hükümet
politikalarıdır. Ancak yine aynı dönemde Özal hükümeti ülke yönetiminde neo- liberal
ekonomik modeli benimsemiştir. Daha fazla rekabet için medya pazarları oluşturmaya yönelik
neo-liberal ilgi, toplumsal menfaatlerle ilgilenen kamu hizmeti yayıncılığının konumunu
sarsmış ve bu sürece, radyo dinleyicileri ile televizyon seyircilerini yurttaşlar olarak görme
anlayışından, seçim yapmaları için kendilerine bir şeyler sunulan tüketiciler olarak görme
anlayışına geçiş eşlik etmiştir. Türkiye’de 1990 yılında ilk özel televizyon kanalı açılmış bunu
1992 yılında açılan iki özel televizyon kanalı takip etmiştir. Daha sonra özel televizyon
kanallarının hem sayısı artmış hem de sadece spora, haberlere ya da sinemaya ayrılmış yeni
özgün kanallar ortaya çıkmıştır.
Medya günümüzde daha da ileri giderek, bireylere ve toplumsal gruplara iktidar,
servet ve prestij edinmenin en etkin ve en ideal silahlarını sunabilecek kadar güçlü bir
konuma ulaşmıştır. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, çağdaş dünyada medyayı
kontrolünde bulunduran gruplar ve medya elitleri, toplumun en etkili ve en güçlü
kesimlerinden biri haline dönüşmüştür (Astiz, 1969).
Medya konusunda bir başka çok önemli konu ise medyanın çevresindeki toplumsal,
ekonomik ve siyasi kurumlarla ilişkileridir. Medya kuruluşları ile onların çevresindeki kişi,
grup ve kurumlar arasında “sembiyotik” bir ilişki vardır. Yani bunlar hayatlarını sürdürebilmek
için, karşılıklı olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Bu karşılıklı ilişki yalnızca ekonomik sebeplere
dayanmaz. Ekonomik nedenlerin yanı sıra, “kaynak” ihtiyacı sebebiyle de medya çevresine
bağımlıdır. Bu karşılıklı etkileşim, medyanın üretim ve dağıtım süreci için de kritik rol oynar
(Barrett & Braham,1995: 69).
199

Medya, çok yönlülüğü sayesinde, sözel ve görsel dil ile tüm gündelik pratikleri, spordan
siyasete, sanattan eğlenceye bireyin içinde biçimlendiği, kendini yeniden ürettiği toplumsal
olguları anlamlandırmakta ve tanımlamaktadır.” (Oktay, 1995: 169).
Gelişen teknoloji, medyanın (radyo, televizyon, bilgisayar ağları ve dolayısıyla internet
vb.) kullanılmasını daha da olanaklı kılmıştır. Medya, geniş kitlelere ulaşmış ve buna bağlı
olarak medyanın kullanım alanları genişlemiştir. Kısaca, diyebiliriz ki insanlar, birçok olayı
medyadan takip etmektedir. Artık yakın çevremiz ve yüz yüze iletişimde bulunduğumuz
bireylerle ilgili sahip olduğumuz bilgiler dışında, dünya hakkında bütün bildiklerimiz veya
bildiğimizi sandıklarımız bize, günlük gazeteler, haftalık dergiler, radyo, televizyon ve internet
gibi medya tarafından aktarılmakta ve benimsetilmeye çalışılmaktadır.
Medyada yer alan ardı arkası kesilmeden, defalarca yinelenerek verilen görüntü ve
imgeler bireylerin beyinlerinin ve kalplerinin derinliklerine kadar işlemekte ve kalıcı izler
bırakmaktadır. Bütün bunlar özellikle de, özdeşim kurma çağında olan bireyleri derinden
etkiler. Periyodik olarak yinelenen, hayatla ilgili bu tür örnek modellerle özdeşim kurarak
yetişmiş bireylerin kişiliklerinin bundan etkilenmeleri kaçınılmazdır.
Özellikle de görsel, işitsel ve ucuz olması, izlenmesi için herhangi bir yetenek ve çaba
gerektirmemesi nedeniyle adından en çok söz ettiren televizyon, gündelik hayatta gittikçe daha
çok yer almaktadır. Bu nedenle medya, bireylerin dünyayı kavrayışları, anlamlandırmaları ve
davranışlarının belirlenmesi üzerinde her gün biraz daha etkili olmakta ve bireyleri adeta
kendine bağımlı hale getirmektedir. Bu yönüyle içinde bulunduğumuz çağda sorulan soru,
iletişim çağında mı yoksa televizyon çağında mı yaşadığımız sorusudur (Batmaz, 2003: 116).
Kuşkusuz bu soru hemen cevap verilecek kadar basit olmamakla birlikte, televizyonun
yayına başladığı toplumlarda bireylerin yaşantılarını ona göre ayarlamaya başladıkları ve
böylelikle gerek hayat tarzları ile gerekse tutum ve davranışlarındaki değişikliklerle yeni bir
televizyon kuşağının doğduğu sıklıkla dile getirilen bir gerçekliktir (Aziz, 1976: 139).
Medya, gündelik hayat kalıplarına daha fazla nüfuz edip, bireyin hayatında daha geniş
yer alırken aynı zamanda sosyal yapının biçimlenmesi ve sürekliliğinde de önemli rol
oynamaktadır. Bireyin, sosyalleşme süreci, kişiliğinin oluşumu, sosyal statüsünü kazanması,
sosyal gruplara katılması, sosyal rolünü benimsemesinin ardından, sosyal örüntü, grup, kurum
ve kültürün oluşmasında yine medya etkin bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Cebeci:
1996: 14.)
Bu bakımdan medyanın, boş zaman etkinliklerini, okuma faaliyetlerini, toplumsal
ilişkileri, aile içi ilişkileri, kişisel davranışları, değer yargılarını, özetle insanların hayat tarzını
ne yönde etkilediği sürekli tartışılmaktadır. Ancak medyanın, bireysel ve toplumsal alanda yol
açacağı değişmeler uzun sürede görülecek, duyulacak etkilerdir (Şenyapılı, 1976: 43-44). Başka
bir ifadeyle medyanın doğrudan ve kısa vadeli etkileri olduğu görüşü terk edilmiş, bunun yerine
birey ve toplum üzerinde dolaylı ve uzun süreli etkileri olduğu görüşü taraftar bulmaya
başlamıştır.

200

İnsanlar, teknolojik gelişmelerin getirdiği kolaylıklara karşın gündelik hayatlarını
giderek daha tekdüze ve yalnız geçirirken, medya onlara eşlik eden gerçek bir arkadaş
hükmündedir. Medya, gündelik hayatın akışı içinde çoğunlukla adı konmayan bir arayış
içindeki bireyin pek çok ihtiyacını tatmin ederek ya da bu yanılgıyı üreterek varlığını
sürdürmektedir (Şenyapılı, 1976: 46). Artık ne giyileceği, ne yenileceği, hangi kitabın
okunacağı, hangi filmin izleneceği, nerede tatil yapılacağı, nasıl evlerde yaşanacağı gibi
konuların cevabını medya vermektedir. Ayrıca medyada, izleyicilere sadece yapılması
gerekenler değil, asla yapılmaması gerekenler de anlatılmaktadır.
Medya işlevsel açıdan yalnızca bir iletişim aracı olarak kalmaz, bunun yanı sıra çok
önemli bir eğitim aracıdır da. Özellikle de geniş halk kitlelerinin eğitimi açısından, çok önemli
hizmetler yerine getirebilir. Bir başka anlatımla medya, çok etkin bir sosyalizasyon
(toplumsallaştırma) ajanıdır. Medya, bununla da kalmaz, bunları geniş halk kitlelerine yaymak,
onlara öğretmek, öğrenilenlerin de içselleştirilmesine yardımcı olmak gibi işlevlerde de
bulunur. Medya, üretilen kültür ürünlerini insanların hayat alanlarının ta içlerine, evlerine,
oturma odalarına kadar taşır. Çünkü medya, aynı ileti içinde, çok farklı insanlara, çok sayıda ve
farklı mesajları iletebilme gücü ve yetisine sahiptir (Arslan, 2005). Medya, yapayı doğal,
yüzeyseli derin, geçiciyi sonsuz, yalanı gerçek gibi gösterir. Böylece kendisine sahte bir cennet
yaratan insan, kendisine sunulan her şeyi sorgulamadan gönül rahatlığıyla kabul edebilir.
Medya, kültür ürünlerinin üretilmesi, ya da yeniden üretilmesinde olduğu kadar,
kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve böylece yaşatılması açısından da oldukça önemli
işlevlere sahiptir (Arslan, 2005). Bütün bu anlatılanlardan da rahatlıkla çıkarılabileceği gibi
medya, gündelik hayat kalıplarının oluşumunda ve değişiminde çok etkilidir. Özellikle de
bireylere yönelik erken yaşlardaki toplumsallaştırma sürecinde, medyanın çok büyük bir etkisi
vardır.
Ayrıca, medyanın bireylere “örnek rol modelleri” sunduğu da bilinen bir durumdur.
Özellikle belli yaş dönemlerindeki bireylerin, özdeşim kurarak kendilerini geliştirmek arayışı
içinde oldukları da herkesçe bilinen bir gerçektir. Hatta bireylerin bu özdeşim kurma
eğilimlerinin yalnızca çocuklarla ve gençlerle sınırlı kalmadığı da sosyal bilimciler tarafından
açıkça ortaya konmuştur. Özetle, sistematik olarak ve periyodik bir şekilde yinelenerek
sergilenen görüntü ve imgeler, özellikle de çocukların ve gençlerin cinsiyet, meslek ve siyasetle
ilgili eğilim, tutum, duygu, düşünce, değer, beklenti ve davranışlarında yoğun bir şekillendirici
ve belirleyici etki yapmaktadır. Bu etki olumlu doğrultuda olabileceği gibi, olumsuz doğrultuda
da olabilir (Barrett & Braham,1995: 69).
Öte yandan, dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda, ortalama bir insanın, günde
asgari birkaç saatini televizyon karşısında harcadığı da herkesçe aşikârdır. Bütün bu gerçekler
hatırda tutulduğunda, amaca uygun olarak kullanılmayan, ya da medya etiğinden sapmış bir
şekilde işlev yapan medyanın, özellikle de televizyonun ne kadar güçlü bir silah olabileceğini
düşünmek zor değildir. İnsani ve toplumsal amaçlar dışında kullanılan medya, öylesi bir silaha
dönüşebilir ki, bir anda milyonları imha edebilecek güce ulaşır. Hem de hedefi tam on ikiden
vurarak. Yani bireylerin alnının tam ortasını, beynini ve göğsünün sol alt yanını, kalbini hedef
alarak (Arslan, 2005).
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12.3. Medya ve Gündelik Hayat
Yaşadığımızı sandığımız dünyanın aslında “yaşatılan” bir dünya olduğunu düşünmek…
Ya da en azından böyle olabileceğini düşünmek… bunun da “benim” dediğiniz noktalara
sızacak beceriklilikte nakşedilmesi… Gündelik hayatın her alanında bu kuşatmayı yaratan
önemli yerlerden biri, üretim, dağıtım ve alma süreçleriyle birlikte bütünsel bir yapıya işaret
eden ve anlamları manipüle etme gücüyle bir esaret yaratan medya ve onun uygulamalarıdır
(Yağlı, 2006: 6).
1980’li yıllarda ortaya çıkan yeni yapılanmanın ve doğurduğu gelişmelerin değişim
ivmesini arttırmasıyla birlikte 1990’lıllarda tartışılan konu “tüketim kültürü”dür. Bu dönemin
en karakteristik özelliği, gündelik hayatın her alanını kuşatacak şekilde hemen her şeyi tüketime
uygun hale getirmeye çalışılmasıdır. Öyle ki mekânlar, bedenler ve kimlikler bu yeni anlayışla
bir yandan yeniden biçimlenseler de aslında tüketim çarkının arasında yeniden üretilmek
tüketilmektedirler (Yağlı, 2006: 6).
Bu yeni dönemin inşasında önemli bir görev üstlenen medya, en güçlü etkiye sahip
araçlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu durum onun sahip olduğu yönlendirme ve etkileme
işlevinden doğmaktadır. Bilinen temel işlevlerinden gittikçe uzaklaşan medya anlayışı,
gündelik hayatın dip noktaları olarak ifade edebileceğimiz mahrem alanlar da dâhil olmak üzere
geremeyeceği yer bırakmayacak biçimde her sızmaktadır (Yağlı, 2006: 6).
Geçmişten günümüze taşıdığı değerlerle birlikte son dönemde gündelik hayatın her
alanında yaşanan değişimlerin ışığında geldiği nokta itibariyle bu günkü Türk medya yapısı
işlevleri açısından daha çok sorgulanan bir konumda yer almaktadır. Medyanın bu günkü
haliyle inşasını kavrayabilmek, bu yapının işleyişinin hangi faktörlere bağlı olduğunun
saptanmasına, gündelik hayatı nasıl etkilediğine bağlıdır (Yağlı, 2006: 7).
Gündelik hayatın içinde nerdeyse tek amaçmış gibi sunulan tüketme düşüncesi
medyanın yarattığı anlamlar dünyası sonucu kendini sürekli üretmekte ve pekiştirmektedir. Bu
aynı zamanda yeni toplumsal sınıflar yaratma ve yeni mekanlar oluşturmaya işaret ederken,
medyanın kendisi de bundan kendisini kurtaramaz (Yağlı, 2006: 8-9).
Frankfurt Okulu düşünürleri ve buradan beslenen diğer düşünürler, insanları pasifize
ederek popüler kültürü yayan araçlar olarak gördükleri kitle iletişim araçlarına yönelik temel
eleştirilerini; pratikler ve ideolojinin dil içinde nasıl harekete geçtiğiyle birlikte temelde kültür
endüstrisinin bir analizine yöneltmişlerdir. Frankfurt Okulu düşünürlerine göre; ideoloji, bir
siyasi akımın hatta sınıfın sistematik dünya görüşünden çok görünüşle gerçeklik arasındaki
uzaklığa işaret etmektedir (Horkheimer, 2002: 41- 42). A. Gramsci’nin düşüncesinde, ideolojik
mücadele siteleri olarak belirginleşen bu araçlar, sadece siyasal ve ekonomik kontrolü ifade
etmezler. Aynı zamanda kontrolü elinde bulunduran sınıfın kendi görüşünü de “hegemonik” bir
ilişki içinde alt sınıftakilere benimsettirebilme kabiliyetine de sahiptirler. Kapitalist toplum
yapısının kendini yeniden üretebilmesi çoğunluğun egemen ideolojiye rıza göstermesi ile
mümkündür (Yağlı, 2006: 11).

202

Medyanın içinde yer aldığı ideolojik aygıtlar vasıtasıyla egemen düşünce, toplumu
kendi çıkarlarına cevap bulamayan düşüncelerle manipüle ederek bir taraftan bazı konuları
gündem dışında tutmakta diğer yönüyle de yapay gündemler oluşturarak önceden kabul görmüş
fikirlerin alanını genişletme fırsatı bulmaktadır (Köker, 1998: 73). İdeolojinin hem üreticisi
hem de buna gereksinim duyanı olarak medya, gücü hem meşrulaştıran hem de pekiştiren bir
anlayış içinde işlerliğini sürdürmektedir. Tüm bu süreç içinde medya metinlerinin iddia ettiği
gerçeklik kavramı da deforme olarak karşımıza çıkmaktadır (Yağlı, 2006: 12).
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Medyadan bize sunulan mesajlar yaşadığımız hayatın ve meydana gelen olayın kendisi
değildir. Kurmaca bir öyküyle karşı karşıya kalırız. Böylece egemen ideoloji içerisine
yerleştirilen kodlar, anlam verdikleri her olayı inşa ederek, egemen ideolojinin uygun gördüğü
biçimde, sunuş tarzında nesnellik ve yansızlık maskelerini de kuşanarak “şeyleri” kendi
istedikleri anlamlara dönüştürür (Yağlı, 2006: 13). Medya vasıtasıyla oluşturulmak istenen yeni
kentli kimlik içinde sınıfsal kimliğin ve mekânın tüketimi aracılığıyla da ortaya konulma çabası
vardır. İçinde bulunulan sınıfın değil de hep bir üst sınıfın değerleri benimsetilmeye çalışılarak
kentli kimliği yaratmak istenmiştir (Kurtuluş, 2005: 87). Gündelik hayatta yaşanan gerçeklik
ile kurgulanan gerçeklik arasındaki mesafe bir anlamda bireyin kendi aklını kullanma
becerisiyle artar ya da azalır (Yağlı, 2006: 21).
Modern kapitalizmle birlikte, tüketimcilik olarak adlandırdığımız şey, hayatın
anlamının bir şeyler satın alma, önceden belirlenmiş deneyimleri yaşamanın önemli olduğuna
yapılan vurgu yapan ideolojiye dönüşmüştür. Bir yönüyle kapitalizmi yasallaştıran diğer
yönüyle de topluma hayallerinde olduğu kadar gerçekte de tüketimde bulunmalarını vadeden
bu ideoloji, yabancılaşmanın da şiddetinin artmasına yol açar. Bu dönemde, tüketilen metalar
ve hayat deneyimi önceden paketlenir. Uygun kodlarla tüketicide istenen tepki oluşturulur.
Modern dünyanın modern tüketicileri fiziksel olarak pasif, zihinsel açıdan da çok meşguldür.
Çünkü tüketim artık zihinde çözülmesi gereken bir olgudur. Sadece vücudun ihtiyaçlarına
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cevap veren basit bir süreç değildir. Böylelikle modern tüketim kalıpları içine “yabancılaşma”
ve “uzaklaşma” kavramları da girmiş olur (Yağlı, 2006: 22- 23).
Medya, konut, besin ve giysi gibi metalar, eğlence ve bilişim kapitalizmin karşı
konulamaz ürünleri olarak kendileri ile birlikte buyrulan tutum ve alışkanlıklarla birlikte belli
anlık tepkileri de iletir. Böylelikle bunlar aracılığıyla tüketiciler üreticilere, daha geniş bir
tanımlamayla bütüne bağlanma sağlanmış olur. Daha çok bireye ulaşmak için beyin yıkama
önce reklamken sonrasında bir yaşam biçimi haline dönüşür. Kapitalizm meşruluğu refah
devletinin sunduğu daha çok zevk ve hazza dayalı bir hayat biçimi içinde kurmaktadır. İleri
dönem kapitalizmde teknolojik ussallık, salt teknolojik ve ekonomik alanların içinden çıkarak
gündelik yaşam deneyimlerinin içine sızmaktadır. Bu kuşatmayı geçekleştiren de medyanın
kendisidir (Yağlı, 2006: 26).
Medyanın her türlü anlam iletiminde, ister politik ister eğitici isterse de kültürel anlam
taşısın esas amacı kendi çıkarına uygun biçimde anlam yitimi oluşturarak bireyleri egemenliği
altına sokmaktır (Baudrillard, 1991: 24). Toplusal olayların en ciddi olanının bile “düşünülmesi
gerekenden” çıkartılarak “eğlencelik olan” kalıplara sokulması günümüz medyasının ana
stratejisidir (Postman, 2010: 12).
Medya, yaşanan değişimleri doğrudan ve anında kaydederek, her şeyi tüketim kalıpları
içine sıkıştırmakta ve bedenler bile yok olmaktadır. Kullanılan teknikler ile gönüllü bir
kollektivizasyon oluşturularak ana amacı belirlenmiş bir hayat biçimi özdeş alınmaktadır.
Ürünlerin bu hayat tarzı içinde gerekli olduğu vurgusu tekrarlanarak, mutluluk için aynı şeyi
yapın” mesajı gizli bir şekilde verilmektedir Modaya uymak, moda şarkıları söylemek, starlarla
özdeşleşmek ve onlara dair sanal cemaatlere katılmak gibi kriteler bir yönüyle türev bir kimlik
üretme çabasıdır (Yağlı, 2006: 28-29)
Üzerinde örtüsü hiç kaldırılmamış alanlara da yönelen medya, bunları gündelik hayatın
ortasında sergiler. Özel hayatın toplum önüne dökülmesi biçiminde yorumlanan bir değişim
anlayışı söz konusudur. Özel ve kamusal ayrımı ortadan kalkmış, öznel olan dil ile kamu dilinin
arasındaki mesafe belirsizleşmiştir (Gürbilek, 1991: 39).
Bir ideoloji kadar önem kazanan reklam, aynı zamanda metanın da ideolijisini verir.
Felsefenin, ahlakın, dinin ve estetiğin yerini alan reklam, tüketici olan özneleri, tekrarlamalar
yoluyla koşullandırmaktan çok en usta formüllerle bir dünya görüşü içeren bir yapıdadır
(Lefebvre, 1998: 109).
Gündelik hayat dediğimiz evren sürekli olarak, 24 saat bize tüketme duygusunu bir
ihtiyaçmışçasına sunan kuşatma alanıdır. Bunun için yaşantının her alanının harekete geçmesini
sağlayan mekanizmalardan etkileme gücü açısından medya, arenadaki en tercih edilen
gladyatördür. Medyanın yeni evreni ve söylemi her şeyin: zamanın, mekânın, bedenlerin,
ruhların sadece tüketim ideolojisine adanması üzerinedir (Yağlı, 2006: 30).
Tüketimi ve tüketmeyi körüklemek adına sistem, kendini daha uygulanabilir kılmak için
içinde her şeyin hiç boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirildiği yeni mekan tasarımlarına
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yönetmektedir. Tüketim katedralleri, diyebileceğimiz her yapılanma: Fast foot mekânları,
zincir mağazalar, alışveriş merkezleri, elektronik alışveriş merkezleri, kumarhaneler, yemeğlence mekanları (eğlenceyi vurgulayan konulu hard Rack)… Yeni tüketim araçları artık her
türlü kuşatmayı delinmemecesine inşa etmektedir (Rirzer, 2000: 139)
Kapitalizmin ilk gelişme yıllarında ve hatta bu gelişmenin sigortası olma niteliğinde
kurgulanan yansımalarını günümüzde de bulmak mümkündür bir çalışma etiğinin
yerleştirilmeye çalışıldığı sosyologlar tarafından sıkça dile getirilen bir husustur. Bu etik,
“kişinin canlı kalmak ve mutlu olmak için başkalarının değerli bulduğu ve karşılığını ödemeye
değer gördüğü bir şey yapması gerektiğidir; karşılıksız hiçbir şey yoktur” ilkesine
dayanmaktadır (Bauman, 2017: 13). Çalışma, niteliği ne olursa olsun kutsaldır. Yapılan işin
insani yaşam koşullarına uyup uymamasının bir önemi yoktur, önemli olan görevin ve çalışma
şekline bürünen ibadetin yerine getirilmesidir. Ayrıca bu ibadet zanaatkârın kendi olarak
gerçekleştirdiği çalışmasını, başkasının yararına yönlendirmesini gerektirmektedir (Yücebaş,
2006: 45-46).
Günümüzde gündelik hayatın kurgulandığı en temel kaynak olan medyanın varlığı ise
reklamlara bağımlı hale gelmiştir, artık reklamsız bir medya aracını düşünmek imkânsızdır- bir
çocuğun, doğumundan on beş yaşına gelene kadar yüzeli bin civarında reklam spotuyla
karşılaştığı düşünülmektedir (Güngören, 1995: 127).
Tüketim, genel bir ifade ile insan isteğinin tatminidir. Kapitalizm tüketim ihtiyaçlarını
tatminini sağlar, ama bireye bu ihtiyaçların neler olabileceğini seçme özgürlüğü vermez.
Kapitalist üretim, daha sonra tatmin edece istekleri doğurmaya muktedir olabilmesi bakımından
kendi kendisine bağımlıdır. Birey açısından, yalnızca tatminin değil tatmin edilecek olanın
kaynağı başka bir yere oturtulmuştur. Birey kendisnin dışında var olan güçlere tabidir ve
tüketim edimi kendi bireyselliğini dışa vurumu değil, yadsınmasıdır (Poole, 1993: 55).
Modernliğin bir sonucu olarak da görülen küreselleşme sınırları ortadan kaldırılarak
özünde eşitsizlik barındıran yeni küresel tahakküm ilişkileri yaratmıştır. Ekonomik, politik,
teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla üzerinde sürekli tartışılan bir kavram olan küreselleşmenin
reddedilemeyen tek sonucu, Mclohan’ın “küresel köy” düşüncesinin gerçeğe dönüştüğü bir
sürecin yaşanıyor olmasıdır. Küreselleşme söylemi, Mcluhan’ın ünlü “global köy”ünden,
birleşmiş milletlerin ortaya çıkmakta olan dünya siyasi bağlamını tasvir etmek için icat ettiği
“global mahallemiz’”e kadar “küresel yakınlık” ve “küçülen dünya” metaforlarıyla doludur
(Tomlinon, 2004: 14).
Günümüz gündelik hayatında reklam her zaman vardır ve onu görmezden gelemeyiz.
Büyük kapsamlı psikolojik araştırmalarda, sanatsal kaynaklardan ve pazarlama stratejilerinden
yararlanarak gerçekleştirilen reklamlarda, görsel ve sözlü bir dil kullanılarak reklamını yapılan
ürünlerin yanı sıra beraberindeki dünya görüşleri de satılmaktadır. Yaşamımızı belirleyen
gereksinimlerimizi, değerlerimizi ve günlük davranış kalıplarımızı üretmede reklam, moda ve
tüketim olgusunun hayati önemi vardır (Kellner, 1991: 82-83).
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Tüketim araçları insanlara istediklerini vermek, yeni istekler yaratmak ve süreç içinde
bu istekleri karşılayanlara kar etme olanağı sağlamak üzere çeşitlenmiştir. Ayrıca istekleri
yaratma ve insanları tüketime sevk ettirmeye yönelik reklama da muazzam miktarlarda para
yatırılmıştır. Yöneticilerle sahiplerin artık yalnızca işçileri kontrol etmenin yeterli olmadığını
kavramasından yola çıkan Ewen, modern reklamcılığın gelişimini 1920’lere kadar
götürmektedir: “Tüketiciler kapitalizmde o kadar önemli rol oynamaya başladı ki kendi
kendilerine karar almalarına izin verilemezdi. İnsanların kararlar almasına “ yardımcı olmak”
üzere tasarlanmış modern reklam gelişmiştir (Ewen, Akt. Ritzer, 2000: 51). Günümüzde ise,
Baudrillard’ın ifadesiyle toplumumuz, kendini tüketim toplumu olarak düşünür ve konuşur, En
azından, bu toplum tükettiği ölçüde kendini tüketim toplumu olarak fikirde tüketir. Reklam ise
bu fikrin zafer türküsüdür (Baudrillard, 1991: 241).
“Teknik ilerlemenin bir uzantısı da dar kafalı bir karalılıkla, revaçta olmayan hiçbir şey
satın almama ve ne pahasına olursa olsun üretim sürecinin gerisinde kalmama inadıdır, ürünün
amacı ve niteliği önemsizdir. Başkalarından geri kalmama ve bütün buyruklara girme telaşı,
eskinin bir ölçüde rasyonel de sayılabilecek ihtiyaçlarının yerini almaktadır (Adorno, 1996:
122) .
Popüler kültürün bir ürünü olarak da ifade edebileceğimiz reklamlar, günümüzde daha
çok ve ihtiyaç dışı tüketim ideolojisi ile “kullan-at yerine hemen yenisini al” düşüncesi
pompalanmaktadır. Bu açıdan reklamlar, tüketimin popülerleşmesinin meşruluğunu sağlayan
araçlar olarak da değerlendirilebilmektedir. Reklamlar modern bireye yeni ve ayrıcalıklı
kimlikler sunarken aynı zamanda aidiyet uygusunu da üretirler. Toplumsal ilişkiler bağlamında
bireyin kendini ayrıcalıklı ama aynı zamanda bir yerlere ait hissetmesi önemli bir reklam
stratejisi olmaktadır. Bir başka yönüyle reklam, tatminsizlik yaratmakta, insanoğlunun en ilkel
içgüdülerine seslenmekte ve zaaflarına yönelmektedir. Reklamlar aracılığıyla yaratılan tüketim
kültürü ile kendisine yabancılaşan bireylere anlık hedonist zevkler sağlamakta ve tüketim,
onların kimliklerini yeniden inşa etmekte kullanacakları bir araç ve gerçek dünyalarını
unutmayı sağlayan bir kaçış noktası yaratmaktadır. Birey, kitle iletişim araçlarıyla etkisi altında
kaldığı reklamın büyülü dünyasında kaybolarak kendi gerçeklerinden uzaklaşmaktadır. Bu
büyülü dünyanın içindeki sorunsuz, özenilesi tipler, kendisine yabancılaşmaya başlayan kişi
için özdeşim kurduğu ve ona kimliğini yeniden üretmede örnek olacak kişidir (İçin Akçalı,
2006: 104- 107).
Reklam, sonsuz mal ve hizmetlerle birey arasında organik bir bağ işlevi görmektedir.
Bu görece zengin imgeler dünyasında bireyden kendi seçimlerini yapması istenir. Reklamın
insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır. Reklamlarda şu kremle bu krem, şu arabayla bu
araba arasında bir seçme yapmaya çağrılırız; oysa dizgisel olarak ele alındıklarında reklamlar
bir tek şeyi önerir her zaman tüketim (Berger, 2002: 131).
Tüketim kültürüyle kuşatılmış birey için reklam ise, gündelik hayatın kılavuzu gibidir
ve günümüz dünyasında hazır paketlenmiş bir yaşamı gündelik yaşama uyarlamak, yaşamın
kendisini bedeli ödenerek satın alınabilir olarak algılamamıza yol açar. Bu bağlamda reklamı
sadece bireyleri ikna eden bir araç olmanın ötesinde gündelik yaşamın her alanında; toplumsal
alan, kültürel alan, özgürlük hatta demokrasi üzerindeki etkisini dikkate alan bir perspektiften
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irdelemek zorunlu olmaktadır. Reklam, sadece bir tüketim ideolojisi sunmakla kalmaz; tüketici
kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla gerçekleştiren ve kendi imgesiyle örtüşen
tüketici “ben”in bir tasarımını sunar (Lefebvre, 1998: 93).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Başlangıçta bir kitle iletişim olgusu olarak ortaya çıkan medya zaman içinde hızlı bir
değişim ve dönüşüm geçirerek, toplumdaki en büyük güçlerden biri haline gelmiştir.
Teknolojik gelişmeler sayesinde medyanın, insanların hayatının içine nüfuz etmesi ve
onlara farkında olmaksızın büyük bir etkide bulunması, genel olarak “medya” denilen alanın
başlı başına bir güç olarak değerlendirilmesine yol açmıştır.
Medya, yazılı basın, radyo ya da televizyon gibi iletişim araçları olarak tanımlanırken,
bu teknolojilerden bir veya daha fazlasını büyük sayıda insanla iletişim kurmak üzere kullanan
geniş ölçekli organizasyonlar toplamı biçiminde de ifade edilebilir.
Elektronik ve kimyasal endüstrilerdeki buluşlara bağlı olarak 1860 ile 1930 yılları
arasındaki dönem medyanın oluşum dönemidir.
Matbaa, modern dönemin önemli kurumlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
Günümüzde medya, modern toplumların zihniyet dünyasına hükmeden bir konuma
gelmiştir ve bundan dolayı sosyologların yoğun ilgi duyduğu bir alandır.
Medyanın hayatımızın neredeyse her alanına girmesiyle birlikte bireyler, toplumsal
yaşamı bu araçlar aracılığı ile algılamaya başlamışlar ve sonuç olarak ise bu “aracıların”
gerçekliğine bağımlı hale gelmişlerdir.
Egemen güçler, toplumu, kendi çıkarlarına cevap bulamayan düşüncelerle manipüle
ederek bir taraftan bazı konuları gündem dışında tutmakta diğer yönüyle de yapay gündemler
oluşturarak önceden kabul görmüş fikirlerin alanını genişletme fırsatı bulmaktadır
Gelişen teknolojinin sağladı imkânlar, medyanın (radyo, televizyon, bilgisayar ağları ve
dolayısıyla internet vb.) kullanılmasını daha da olanaklı kılmıştır. Bu sayede medya, geniş
kitlelere ulaşmış ve buna bağlı olarak medyanın kullanım alanları daha da genişlemiştir.
Medya, gündelik hayat kalıplarına daha fazla nüfuz edip, bireyin hayatında daha geniş
yer alırken aynı zamanda sosyal yapının biçimlenmesi ve sürekliliğinde de önemli rol
oynamaktadır.
Medya, kültür ürünlerinin üretilmesi, ya da yeniden üretilmesinde olduğu kadar,
kültürün halka yayılması, öğretilmesi ve böylece yaşatılması açısından da oldukça önemli
işlevlere sahiptir
Aynı zamanda kontrolü elinde bulunduran sınıfın kendi görüşünü de “hegemonik” bir
ilişki içinde alt sınıftakilere benimsettirebilme kabiliyetine de sahiptirler. Kapitalist toplum
yapısının kendini yeniden üretebilmesi çoğunluğun egemen ideolojiye rıza göstermesi ile
mümkündür
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Medyanın her türlü anlam iletiminde, ister politik ister eğitici isterse de kültürel anlam
taşısın esas amacı, kendi çıkarına uygun biçimde anlam yitimi oluşturarak bireyleri egemenliği
altına sokmaktır
Tüketim araçları insanlara istediklerini vermek, yeni istekler yaratmak ve süreç içinde
bu istekleri karşılayanlara kar etme olanağı sağlamak üzere çeşitlenmiştir. Ayrıca istekleri
yaratma ve insanları tüketime sevk ettirmeye yönelik reklama da muazzam miktarlarda para
yatırılmaktadır.
Günümüzde gündelik hayatın kurgulandığı en temel kaynak olan medyanın varlığı ise
reklamlara bağımlı hale gelmiştir, artık reklamsız bir medya aracını düşünmek imkânsızdır.
Reklam, sonsuz mal ve hizmetlerle birey arasında organik bir bağ işlevi görmektedir.
Bu görece zengin imgeler dünyasında bireyden kendi seçimlerini yapması istenir. Reklamın
insanlara özgür seçme hakkı verdiği sanılır.
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Bölüm Soruları
1) “Günümüzde toplumumuz, tükettiği ölçüde kendini tüketim toplumu olarak fikirde
tüketir. Reklam ise bu fikrin zafer türküsüdür.” diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Johan Thompson
b) Michel Foucault
c) Pierre Bourdieu
d) Jean Baudrillard
e) Johan Morgan
2) Yöneticilerle sahiplerin artık yalnızca işçileri kontrol etmenin yeterli olmadığını
kavramasından yola çıkan Ewen’te göre; modern reklamcılığın gelişimi hangi tarihe kadar
götürmek mümkündür?
a) 1920’ler
b) 1860’lar
c) 1960’lar
d) 1980’ler
e) 1850’ler
3) “Küresel köy” söylemi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Claude Levi- Strauss
b) Henri Lefebvre
c) Mclohan
d) Dougles Kellner
e) Fernand Braudel
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4) Günümüzde bir çocuğun, doğumundan on beş yaşına gelene kadar yaklaşık kaç
reklam spotuyla karşılaştığı düşünülmektedir?
a) Yüz elli bin
b) Elli bin
c) İki yüz bin
d) Yüz bin
e) Seksen bin
5) “Hegemonya” kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
a) Zygmunt Bauman
b) John Berger
c) Theodor Adorno
d) Asa Arthur Berger
e) Antonio Gramsci

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) a, 5) e
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13. GÜNDELİK HAYATIN TANZİMİNDE SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Sosyal Medya
13.2. Sosyal Medya ve Gündelik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal medya nedir?
2) Sizce, sosyal medya denince genelde ilk akla gelen neden facebook olmaktadır?
3) Sosyal medyanın açık ve gizli işlevleri neler olabilir?
4) Sosyal medya yüz yüze iletişimin yerini alabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal medya

Sosyal medya kavramını ve
medyanın tarihsel gelişim
sürecini öğrenmek

Ders materyallerinden
faydalanmak.

Sosyal Medya ve
Gündelik Hayat

Sosyal Medyanın gündelik
hayatı kendi istekleri ve
çıkarları doğrultusunda tanzim
etmek isteyenler tarafından
nasıl kullanıldığını kavramak.

Ders materyallerinden
faydalanmak.
Sosyal medya paylaşılarının
eleştirel analizini yapmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal medya

•

İletişim

•

Teşhir

•

Gündelik hayat

•

Manipülasyon
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Giriş
İnternetin icadı ve bunu takip eden süreçte geliştirilen yazılımlarla kullanıcılarına yazı,
fotoğraf, ses veya görüntüleri yakın- uzak çevresindeki insanlara ulaştırabilmesine olanak veren
online (çevrimiçi) ağdır. Teknolojik gelişmeler sayesinde medyanın, insanların hayatının içine
nüfuz etmesi ve onlara farkında olmaksızın büyük bir etkide bulunması, “sosyal medya”yı başlı
başına bir güç haline getirmiştir. Modern dünyada gündelik hayatı kendi amaçları
doğrultusunda tanzim etmek ve oluşturdukları hegemonyalarını sürdürmek isteyen egemen
güçler sosyal medyanın bu gücünü de yaygın ve etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu
bölümde kuruluşundan günümüze sosyal medyanın kısa tarihi ve günümüzde sosyal medyanın
gündelik hayatın tanziminde oynadığı rol üzerinde durulmaktadır.
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13.1. Sosyal Medya
Sosyal medya, kullanan kişilerin paylaşım yapmalarına olanak sağlayan, kişisel veya
kurumsal sayfalar aracılığıyla dijital içerik oluşturup, düşüncelerinizi, gündelik hayatta neler
yaptığını, bulunduğu yeri, fotoğraf, yazı ve her ikisini birleştirerek yakın- uzak çevresindeki
insanlara ulaştırabilmesine olanak veren online (çevrimiçi) ağdır.
Sosyal medya günümüz insanının günlük rutinleri arasında kendine yer bulmuş ve her
geçen gün daha fazla sayıda insanın kullandığı bir araçlar bütünü haline gelmiştir. Günümüzde
iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve web araçlarını daha
fazla kullanmasına yol açmaktadır. Bu araçlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Sosyal
medya; kullanıcıların kendilerini ifade ettikleri ve diğer kullanıcılar ile bağlantıda kaldığı yeni
bir sanal medyadır.
İnternet, günümüzde hemen hemen her konuda insanların anında iletişim kurup ilgileri,
hobileri ve fikirlerini birbirlerine aktarmalarını sağlayan web sitelerine anında ulaşmayı
sağlayan World- Wide Web (www) diye de bilinen dünya çapındaki bilgisayar ağını
tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.
İnternet, Soğuk Savaş döneminin ürünüdür. İlk olarak ABD hükümeti tarafından 1970'li
yıllarda, nükleer bir saldırı durumunda bilgi paylaşımının sürmesi ve iletişimin korunması
amacıyla kurulmuştur. 1980'lerde ise hızlı bir süreçle, önce akademik çevrelerin yararlanacağı
bir iletişim ağı, daha sonra ilkesel olarak kişisel bilgisayarı ve telefon hattı olan herkesin
ulaşabileceği bir elektronik kitle iletişim aracı olarak geliştirilmiştir (Marshall, 1999: 345- 356).
Sosyal medya en basit tanımıyla; Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı iletişim
ortamlarıdır. Konuşmalar, bağlantılar ve katılımlardan kaynaklanan Web 2.0 durakları, iletişim
araçları, siteleri ve çevrimiçi yayınlar olarak da tanımlanan sosyal medya; insanların
sosyalleşmek için kullandıkları medya türüdür (Safko, 2010: 3). Sosyal katılıma izin veren
programlar, eklenebilir esnek parça yazılımlar, sosyal medya araçları, sosyal ağlar, esnek etiket
sistemi, kullanıcıların geliştirdiği içerik, içeriğin paylaşım ile yayılması gibi pek çok konudaki
gelişmeler ile karşımıza çıkan Web 2.0 ortamı, özellikle bireysel kullanıcılara sunduğu
imkânlar ile dikkat çekmiştir (Odabaşı & Odabaşı, 2010: 24).
İnternetteki bu gelişmelere paralel olarak da sosyal medyayla ilgili çalışmalar
başlamıştır. Sosyal medyanın ortaya çıkışının tarihsel süreci 1979 yılında Jim Ellis ve Tom
Truscott tarafından kurulan Usenet ile başlamıştır. Usenet; dünya genelindeki internet
kullanıcılarına mesaj atma imkânı sunan bir tartışma platformudur. Günümüzdeki şekliyle
sosyal medyanın ortaya çıkışı ise 1989 yılında Bruce ve Susan Abelson tarafından kurulan ve
çevrimiçi günlük yazan kişileri bir toplulukta toplayan “Open Diary Web” sitesi ile
gerçekleşmiştir. “Weblog” kavramı da aynı sene içinde ortaya çıkmış ve bir sene sonra blog
yazarlarının “Weblog” terimini “weblog” (blogluyoruz) olarak kullanması ile “blog” kavramı
oluşmuştur. İnternet hızının gittikçe artması ve geniş bant servislerinin çoğalması ile MySpace
(2003), Facebook (2004) ve Twitter (2006) gibi yeni sosyal ağ siteleri kurulmuş ve sosyal
medya oluşma aşaması bu şekilde gelişmiştir (Kaplan &Haenlein, 2010: 60).
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Blog, kullanıcıları sosyal olarak paylaşıma ve katılıma yönelten araçlar olarak
tanımlanmaktadır. Blog yazma; kişinin haberleri, düşüncelerini, günlük olayları günlüğüne
yazmasının “çevrimiçi” karşılığıdır. Okuyucu sayısı fazla olan bloglarda yazılan ve yayınlanan
yazılar blogu takip edenler tarafından yorumlanır, oylanır ve değerlendirilir. Böylece bu
yorumlar sayesinde bir fikir alışverişi ve karşılıklı konuşma doğmuş olur. Blog oluşturmak ve
güncellemek kolay ve az zahmetli olduğu için internet kullanıcıları, Web teknolojisinin teknik
detaylarını bilmelerine gerek duymamaktadır (Hüseyinoğlu, 2009:135). Bloglar, genelde
yazıların yoğunlukta olduğu bir araç olarak göze çarpsa da görüntüler, resimler, videolar, ses
dosyaları ve sunum dosyaları gibi farklı türdeki içerikler de blog içinde yer alabilmektedir.
Sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın, tartışmanın esas
olduğu bir iletişim şeklidir. İnsanlar sosyal medya platformlarında diğer insanlarla iletişimde
bulunur, insanlara yardım eder, insanlardan yardım alır, insanların sorularına cevap verir ve
kendi sorularına cevap ararlar. Sosyal medya; katılım, açıklık, karşılıklı konuşma, topluluk,
bağlantılı olma gibi bir takım temel özelliklere sahiptir. Ancak sosyal medya araçları bazı
özellikleri itibariyle birbirlerinden farklılaşmaktadır. Kullanıcı tabanlı içeriklerin paylaşılması
temel anlayışına sahip olan sosyal medya araçları; bloglar, medya paylaşım siteleri, sosyal ağlar
gibi farklı özelliklere sahip siteler bulunmaktadır.
Medya, paylaşım siteleri resim ve video paylaşımı yapılan siteler olarak iki farklı şekilde
ele alınabilir. Fakat bütün medya paylaşım siteleri sadece resim veya video paylaşımı yapmak
zorunda değildir. Bazı siteler her ikisine de imkân tanırken (Dropshots), bazıları ise resim ve
video haricinde bir medya türü olan sunu dosyalarını (SlideShare) paylaşmaktadır. Bu tür siteler
de medya paylaşım sitesi olarak değerlendirilmektedir. Yine de medya paylaşımı denildiği
zaman akla gelen ve daha popüler olan resim ve video paylaşım (YouTube ve Flickr) siteleridir.
Resim ve video paylaşım siteleri; kolay yayımlama araçları olmaları, sosyal özelliklere sahip
olmaları, kişisel sitelerde yayınlanmaya izin vermeleri ve düşük maliyet gerektirmeleri ile
dosya paylaşımını kolaylaştırmışlardır (Akar, 2010: 93). Video paylaşım sitelerinin popüler
hale gelmesi ve kameralı cep telefonları, akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazların
kullanımının yaygınlaşmasıyla video çekmenin kolaylaşması videoyu sosyal medyada önemli
bir içerik türü olarak ön plana çıkarmıştır.

13.2. Sosyal Medya ve Gündelik Hayat
Sosyal medya; akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların kullanımının
yaygınlaşması, internet kullanımının tüm dünyada artması ve bilginin hızlı dolaşımı gibi
sebeplerle insanların hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. İnternet başında geçirilen
sürelerin giderek artması ve en çok ziyaret edilen sitelerin sosyal medya siteleri olması bu
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Gelişen yeni teknolojilere yabancılık çekmeyen nesillerin giderek dünya nüfusunda
daha fazla pay alması sonucu sosyal medya kullanımı her geçen gün artmaktadır. 2012 yılında
62 ülkede 41,738 internet kullanıcısı ile yapılan, Universal Mccan Wave 6, araştırması tüm
dünyada sosyal medyanın yoğunlukla kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu araştırma raporuna
göre; sosyal ağ sitelerine her gün 1.5 milyar ziyaret gerçekleşmektedir. Kullanıcıların % 81’i
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arkadaşlarının sosyal ağlardaki profillerini ziyaret etmektedirler. Kullanıcıların % 88’i çevrim
içi video izlemektedirler. % 77 oranındaki kullanıcılar sosyal ağ sitelerinde profil sahibidirler.
İnternet kullanıcılarının % 47’si marka topluluklarına katılmaktadır. Kullanıcıların % 49’u
video paylaşım sitelerine video yüklemektedirler. İnternet kullanıcıları haftada ortalama 13
saatlerini internet ve 8 saatlerini sosyal ağlarda geçirmektedirler. Kullanıcıların % 42,9’u
microblogging (Twitter, Facebook vb.) kullanmaktadırlar. Kullanıcıların % 30 sosyal medya
araçlarına mobil cihazlar ile ulaşmaktadır (Universal MccanWave 6, 2012).

http://www.seopsi.com
Dünyada 750 milyonu aşkın Facebook üyesi bulunmaktadır. Türkiye’de ise 31
milyonun üzerinde Facebook üyesi olduğu ifade edilmektedir. Facebook, yeni kullanılmaya
başlandığı dönemde okul arkadaşları, çocukluk arkadaşları, farklı şehirlerde yaşayan iletişimin
kopuk olduğu akraba, hısım ve arkadaşları bulmak onlarla iletişime geçmek bilgi fikir ve
düşünceleri paylaşmak amacı ile kullanılırken, geliştirilen uygulamalar sayesinde oyun
oynamak, fotoğraf paylaşmak, sohbet etmek, amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Twitter
ise, etkili bir şekilde güncel olaylardan haberdar olmak, kendi düşüncelerini paylaşmak, bir
kişiyi takip etmek, başkalarıyla tartışma ortamı bulmak ya da işbirliği sağlamak için kullanılan
bir sosyal paylaşım ağıdır (Sipahi, 2013).
Özellikle son yıllarda internet, gündelik bir iletişim ve ilişki kurma aracı haline
gelmiştir. İnternet kullanarak evde tek başına olmaktan çıkarak sanal bir topluma katılmak
suretiyle başkalarıyla paylaşımlarda bulunmak, gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Ancak, Facebook kullanıcıların büyük çoğunluğunun gerçek yaşlarını gizlemekte, yaşlarını
büyük ya da küçük göstermektedir. Birçok erkek kullanıcı cinsiyetini kadın olarak göstermekte,
birçok kişi eğitim ve kariyer durumlarını yüksek, yaşadıkları yeri farklı göstererek diğer
kullanıcıları aldatmaktadır.
Medyada, “Eşinin lise arkadaşları ile sosyal paylaşım sitesinde grup oluşturması
sonrasında kıskançlık krizine giren koca, 16 yıllık eşini uyurken öldürdü”; “işten ayrıldığı için
sinirli bir şekilde eve gelen adam, eşinin Facebook’ta hesap açtığını öğrenince eşiyle bu yüzden
tartıştı ve silahla eşini öldürdü”; “genç karısının Facebook’ta ‘ilişkisi yok, arkadaş arıyor’
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mesajını gören koca, çıkan tartışma sonucu eşini öldürdü” gibi daha birçok olumsuz örneğe
hemen hemen her gün rastlanmaktadır (Sipahi, 2013).
İnternet kullanımı her geçen gün dünyada ve Türkiye’de artmaya devam etmektedir.
Gelişen teknoloji sayesinde önce taşınabilir bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, akıllı cep
telefonları gibi daha birçok uygulamalarla hayatın her anı internetle kuşatılmaktadır. Özellikle
orta ve orta altı yaş grubunda olan insanların çoğu için internet vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak
algılanmaktadır. “Gençlerin çoğu sabah kalkınca lavaboya gitmeden Facebook’u
açıyor”,“IPhone5 almak için böbreğini sattı” gibi haberlere ulusal ve uluslararası medyada sık
sık rastlamak mümkün. Bu durum internet mi, araç, yoksa insanlar mı, sorusunu akla
getirmektedir.
Günümüzün postmodern kabileleri olarak adlandırabileceğimiz “sanal cemaat” kavramı
insan ve teknolojinin bir araya gelmesinden doğmuştur. Aynı anda her yerde bulunan bilgisayar
ağlarının, fiziki mekândan bağımsız, milyonlarca insan
“sanal
âlemde”
bir
araya
getirilmesiyle oluşmuştur. Sanal cemaatlerin (internet topluluklarının) en yaygın kullanılan
tanımı; Howard Rheingold’un “kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın bir
araya geldiğinde, ağlar (internet) vasıtası ile yaratılan sosyal gruplardır.” (Bozkurt, 2014: 162).
Sanal cemaatlerin mekânı “siber uzay” (sanal âlem) kavramı, bilim kurgu romanı yazarı
olan Gibson’a aittir. Gibson’a göre siber-uzay; “her ulustan milyonlarca yasal kullanıcının ve
matematiksel kavramları öğrenen çocukların, her gün yaşadığı anlaşmalı halüsinasyon” dur.
Gibson’un bu kavramı bu gün sayıları yüz milyonları bulan internet kullanıcıların bir araya
geldiği yer anlamında kullanılmaktadır (Bozkurt, 2014: 163).
Sanal cemaatler kısmen insanları gündelik hayattaki etkinliklerden uzaklaştırsa bile,
tümüyle fiziki yaşamdaki ilişkilere bir alternatif oluşturamamaktadır. Sanal cemaatlerde yüz
yüze ilişkilerin getirdiği duydular yoktur. Samimiyet konusunda ciddi kuşkular vardır. Sosyal
kontrol ve sorumluk duygusu son derece zayıftır. Geleneksel cemaatlerdeki hiyerarşi sanal
cemaatlerde büyük ölçüde kolektif hale gelmiştir.
Sosyal medya ortamı, bireylerin sadece gündelik haber, bilgi veya iletişim amacıyla
değil, siyasi, ideolojik, iktisadi, kültürel hemen her alanda katılımını sağlamaktadır. Bu yeni
medya düzeninin artık ses getiren ve hızlı yayılan bir yapıya sahip olduğu açık bir gerçekliktir.
Bu yeni ağ ve habercilik; düzenin belirlediği tüm kuralları delmeye ve örülmüş duvarları
yıkmaya hazırlanan dinamik bir yapıya sahiptir. Haberlerini yayınlarken kendinden başka bir
editörün olmadığı ve haberine sansür uygulanmayacağı bir alandır. Yazılarının geri dönmediği,
yazdığın yazıdan dolayı işine son verilmediği bir platformdur (Engin, 2011: 35).
Sosyal medya günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak, yaşanan toplumsal
olayların birçoğunda etkin rol üstlenmektedir. Sosyal medyanın özgür ve kısmen yersiz yurtsuz
olma özelliği bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve bu ortamı etkin kullanmak
istemeleriyle sonuçlanmaktadır. Yeni gelişen sosyal medya ağları bilginin yayılmasında,
paylaşılmasında önemli bir yere sahibidir. Bu yeni alan, insanları bir araya getirdiği gibi, aynı
amaç doğrultusunda örgütlenmiş toplulukları da bir araya getirebilmektedir. Özellikle “yeni
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toplumsal hareketler”de bireyleri birbirine bağlayan ve iletişimlerine hız kazandıran bir ortam
oluşturmaktadır (Engin, 2011: 37). Gerek ülkemizde örnekleri artarak görülen, gerekse
dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen “yeni toplumsal hareketler”in eylem ve iletişim ortamı
olması sosyal medyanın önemini ve etkinliğini daha da arttırmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal medya günümüz insanının günlük rutinleri arasında kendine yer bulmuş ve her
geçen gün daha fazla sayıda insanın kullandığı bir araçlar bütünü haline gelmiştir. Günümüzde
iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve web araçlarını daha
fazla kullanmasına yol açmaktadır.
İnternet, günümüzde hemen hemen her konuda insanların anında iletişim kurup ilgileri,
hobileri ve fikirlerini birbirlerine aktarmalarını sağlayan web sitelerine anında ulaşmayı
sağlayan World- Wide Web (www) diye de bilinen dünya çapındaki bilgisayar ağını
tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.
Sosyal medya en basit tanımıyla; Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı iletişim
ortamlarıdır. Konuşmalar, bağlantılar ve katılımlardan kaynaklanan Web 2.0 durakları, iletişim
araçları, siteleri ve çevrimiçi yayınlar olarak da tanımlanan sosyal medya; insanların
sosyalleşmek için kullandıkları medya türüdür
İnternetteki bu gelişmelere paralel olarak da sosyal medyayla ilgili çalışmalar
başlamıştır. Sosyal medyanın ortaya çıkışının tarihsel süreci 1979 yılında Jim Ellis ve
TomTruscott tarafından kurulan Usenet ile başlamıştır.
Sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, paylaşımın, tartışmanın esas
olduğu bir iletişim şeklidir.
Sosyal medya; akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların kullanımının
yaygınlaşması, internet kullanımının tüm dünyada artması ve bilginin hızlı dolaşımı gibi
sebeplerle insanların hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Özellikle son yıllarda internet, gündelik bir iletişim ve ilişki kurma aracı haline
gelmiştir. İnternet kullanarak evde tek başına olmaktan çıkarak sanal bir topluma katılmak
suretiyle başkalarıyla paylaşımlarda bulunmak, gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.
İnternet kullanımı her geçen gün dünyada ve Türkiye’de artmaya devam etmektedir.
Gelişen teknoloji sayesinde önce taşınabilir bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, akıllı cep
telefonları gibi daha birçok uygulamalarla hayatın her anı internetle kuşatılmaktadır.
Günümüzün postmodern kabileleri olarak adlandırabileceğimiz “sanal cemaat” kavramı
insan ve teknolojinin bir araya gelmesinden doğmuştur. Aynı anda her yerde bulunan bilgisayar
ağlarının, fiziki mekândan bağımsız, milyonlarca insan “sanal âlemde” bir araya getirilmesiyle
oluşmuştur.
Sosyal medya ortamı, bireylerin sadece gündelik haber, bilgi veya iletişim amacıyla
değil, siyasi, ideolojik, iktisadi, kültürel hemen her alanda katılımını sağlamaktadır.
Sosyal medya günümüzde birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak, yaşanan toplumsal
olayların birçoğunda etkin rol üstlenmektedir. Sosyal medyanın özgür ve kısmen yersiz yurtsuz
223

olma özelliği bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve bu ortamı etkin kullanmak
istemeleriyle sonuçlanmaktadır.
Gerek ülkemizde örnekleri artarak görülen, gerekse dünyanın çeşitli bölgelerinde
görülen “yeni toplumsal hareketler”in eylem ve iletişim ortamı olması sosyal medyanın
önemini ve etkinliğini daha da arttırmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) En basit tanımıyla; Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı iletişim ortamlarıdır.
Konuşmalar, bağlantılar ve katılımlardan kaynaklanan Web 2.0 durakları, iletişim araçları,
siteleri ve çevrimiçi yayınlar olarak da tanımlanan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sanal cemaat
b) Sanal medya
c) Sosyal medya
d) İnteraktif medya
e) Skymedya
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın temel özelliklerinden biri değildir?
a) Bağlantılı olma
b) Açıklık
c) Karşılıklı konuşma
d) Katılım
e) Bireysellik
3) “www” açılımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) World Wide Web
b) Wene Wida Werce
c) We Want World
d) We Went WEb
e) World Want Web
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4) İnternet üzerinde tutulan günlükleri tanımlamak için kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Blog
b) Medya
c) Diary
d) Bulk
e) Web
5) Howard Rheingold’un “kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insanın
bir araya geldiğinde, ağlar (internet) vasıtası ile yaratılan sosyal gruplardır” tanımı yapılan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnteraktif toplum
b) Sanal camia
c) Siber uzay
d) Sanal âlem
e) Sanal cemaat

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a, 4) a, 5) e
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14. TÜKETİM, AVM’LER, SERBEST ZAMAN VE GÜNDELİK HAYAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Tüketim, AVM’ler ve Gündelik Hayat
14.2. Serbest Zaman ve Gündelik Hayat
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tüketim toplumu ne demektir?
2) AVM’lerin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
3) AVM’lerle kapalı çarşıların benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
4) Serbest zaman boş geçirilmesi gerekli zaman mıdır?
5) Kapitalist bir ekonomik düzende bir işçiye yıl da bir bir ay ücretli izin veriliyor
olasının gerçek nedenleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tüketim toplumu kavramını
öğrenmek.
Tüketim, AVM’ler ve
Gündelik Hayat

Serbest Zaman ve
Gündelik Hayat

Ders materyallerinden
AVM’lerin tükerim toplumu ve faydalanmak ve gündelik hayat
kültür endüstrisi oluşturmadaki sosyolojik bakmak.
rolünü kavramak.
Gözlem yapmak.
AVM’lerin olumlu ve olumsuz
yönlerini ortaya koyabilmek
Serbest zaman kavramın
tarihsel süreç içinde değişen
anlamını ve işlevini kavramak.
Serbest zaman etkinliklerinin
neden öncelikle Batı’da
kurumsallaştığını kavramak

Ders materyallerinden
faydalanmak ve gündelik hayat
sosyolojik bakmak.
Gözlem yapmak
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Anahtar Kavramlar
•

Tüketim

•

AVM

•

Gündelik hayat

•

Serbest zaman

•

Kapitalizm

•

Hegemonya
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Giriş
Tüketim, genel olarak belirli bir ihtiyacın giderilmesi için yapılan faaliyet olarak
tanımlanmaktadır. İktisadi hayatın en temel kavramlarından birisi olan tüketim, ekonomik
faaliyetleri yönlendiren ve üretim süreçlerine bağlı olarak toplumların hayat tarzlarını
şekillendiren önemli bir olgudur. Ancak rasyonel kapitalist dönemle birlikte tüketim olgusunda
köklü değişimler meydana gelmiştir. Geleneksel dönemde insanların isteklerini karşılama
olarak görülen tüketim olgusuna, insanlarda tüketme isteği oluşturma çabası da eklenmiştir. Bu
amaçla kitle iletişim araçları kullanılarak bir tüketim kültürü oluşturulmaktadır. Tüketim
kültürü oluşturma da ise reklam, moda, özdeşim gibi yöntemler etkili ve yaygın bir biçimde
kullanılmaktadır. Bu bölümde önce tüketim ile AVM’ler arasındaki ilişkiden daha sonra ise
aslında bir çeşit gündelik hayat pratiği olan serbest zaman etkinliklerinin özellikle Batı’da
kurumsallaşmasının nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.
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14.1.Tüketim, AVM’ler ve Gündelik Hayat
Tüketim, tarihsel dönemlere ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına, toplumsal yapısına
göre değişkenlik göstermekle birlikte; “tüketme” kavramı genel olarak kullanmak, eskitmek,
harcayarak yok etmek, bitirmek gibi anlamlara gelmektedir. İnsanın yaşayabilmesi için
karşılanması gereken çok sayıda ihtiyacı vardır. Diğer canlılarla kıyaslandığında bu ihtiyaçların
çokluğu açıkça görülmektedir. Geç kapitaist dönemde ise insanın var olan bu ihtiyaçları daha
da artmış veya arttırılmıştır. “Tüketim” adlı eserinde, insan ihtiyaçların, dolayısıyla da
tüketimin, geç kapitalist dönemde arttırıldığına dikkati çeken Robert Bocock’ göre, bu dönemde
“tüketim”, ekonomik bir olgu olmanın yanında, toplumsal, psikolojik ve kültürel bir olgu haline
de gelmiştir (Bocock,1997: 10). Geç kapitalist dönemde insanların, nesneler tarafından
kuşatıldığını ifade eden Jean Baudrillard da meta fetişizminin günümüz satın alma ihtiyacına
karşılık geldiğini ve bu fetişizmin sonsuz bir dolaşım halinde devam ettiğini söyler. O tüm
bunların sonucunda “tüketim toplumu”nun meydana geldiğini dile getirir (Baudrillard, 2012:
47-48).
Hiçbir insan, aile, referans grubu, etnik köken, sosyal gruplar ve normlar, kişisel tatmin
duyguları ve evrensel değerler ile inanç ve dinî-ahlâkî değerlerden bağımsız bir şekilde tüketim
eyleminde bulunmaz. Bu çerçevede tüketim ve tüketim için gerçekleştirilen alışveriş, insanın
yakın ve uzak çevresiyle etkileşim için kurduğu ilişkiler seti olarak değerlendirilebilir.
Özellikle, modern dünyada insanın davranışlarını etkileyen kültür, onun temel ihtiyaçlarını
doğrudan etkilemese de ancak bu ihtiyaçların oluşmasında karşılanma şekillerinde sosyal
şartların oluşumuna yön vermektedir (Dant, 1999: 25).
Günümüzde bireyler tüketime endeksli, tek tip yaşam tarzı sürdürmektedir. Tüketim
kültürünün şekillendirdiği modern toplumlarda bireyin tek amacı tüketmektir. Bu durum tüm
kaynakların hızlı bir şekilde yok olmasına neden olmaktadır. Bugün tüketim kavramı, sadece
ekonomik bir eylemi değil, sanat, bilgi, kültür, zaman gibi olguların da hızlı bir şekilde
tüketilmesi sürecini kapsayan bir bütünü ifade etmektedir (Kurultay, 2010: 6- 7). Tüketim
kavramı rasyonel kapitalizm döneminde küresel sermayenin amaçları doğrultusunda yeniden
tanımlanmıştır. Sadece ihtiyaç temelli tüketimi kendi amaçları için yeterli görmeyen küresel
sermaye, tüketimin bizzat kendini amaç haline getirmiştir. Böylece ihtiyacı karşılandığı için
mutlu olan geleneksel insanın yerini tükettikçe mutlu olacağı yanılgısıyla yaşayan bireyler
almıştır. Sürekli geliştirilen taktiklerle insanların bu tüketme istekleri tahrik edilmekte ve
böylece tüketimin devamı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Bu nedenle, gündelik hayata bakış ve gündelik hayatın dinamiklerinin değişmesine
paralel olarak, tüketim ve tüketim eylemine yön veren değerlerde de değişime meydana
gelmektedir (Torlak, 2010: 48- 50). Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası izlenen politikalarla
paralel olarak yeni bir hayat tarzı büyük ölçüde gazete köşe yazarlarınca hem yaşanmış hem de
körüklenmiş ve hatta belli başlı köşe yazarlarınca adeta tüketim kültürünü içselleştirilmeye
çalışılmış, Batılı hayat tarzını yaşamaya eğilimli “yeni Türk insanı” tiplemeleri gündeme
getirilmiştir (Bali, 2002: 306-308).
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AVM olgusunun ilk habercileri, 1900’lerde ABD ve Avrupa’da görülmeye başlanan ve
geleneksel alışveriş olgusunu değiştiren süpermarketlerdir. Ancak günümüzdeki şekliyle
AVM’lerin ortaya çıkışı 1950’leri bulmuştur. Sharon Zukin, AVM’lerin gelişimini, önce
banliyölerdeki konut alanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak, sonrasında ise kentlerdeki tüketim
toplumunun ve tüketim mekânlarının gelişimine ve dönüşümüne paralel olarak değişim
gösterdiğini söylemektedir. AVM’ler, ilk olarak 20. yüzyılın ortalarında uydu kentlerdeki konut
alanlarının cazibesini arttırmak için kurulmuştur. Ancak zamanla bu mekânların karlı yatırımlar
olduğu anlaşılmış ve devamında AVM’ler ana şehir merkezlerinde de birbiri ardına açılmaya
başlanmıştır (Zukin, 1998: 828- 829).
1970’lerde müşterilerin AVM’lerde daha fazla zaman geçirmesi için yeni stratejiler
oluşturmaya başlanmıştır. 1980’den sonra ise AVM’lerde, ofis, spor, yemek, alışveriş ve
eğlenceyi de içeren karma kullanımlı çoğul işlevli yapılara doğru bir değişim başlamıştır
(Zukin, 1998: 830). Dahası AVM’leri gezenlerin sayısının hızla artmasıyla, özel sahipliği olan,
özel güvenliği bulunan tüketim mekânları insanların çoğu tarafından bir kamusal alan olarak
görülmeye başlanmış, böylece AVM’ler bir yönüyle, modern yaşamın kamusal alanları haline
gelmiştir (Zukin, 1998: 829).

http://howtoistanbul.com
Uluslararası Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (İCSC) tanımına göre,
minimum 5 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, en az 15 bağımsız bölümü olan ve tümü
tesis olarak yönetilen kurumsal ticari gayrimenkullere “Alışveriş Merkezi” AVM denmektedir
(http://www.ayd.org.tr/tr). AVM’lerin tasarımını büyük ölçüde etkileyen temel amaç,
potansiyel müşterilerin mekâna çekilmesini ve kullanıcılarını mümkün olduğunca uzun süre
içinde tutarak daha fazla alışveriş yapmalarını sağlamaktır. AVM’ler, neredeyse dış mekândan
yalıtılmış olmalarına rağmen dış mekânda bulunma hissi uyandırmaya çalışır. Bu nedenle
binanın dış görünümünden çok iç tasarımı önemsenmektedir.
AVM’lerin, en genel ifadeyle, kent merkezlerinin geleneksel işlevlerini elinden aldığı,
dünya ölçeğinde neredeyse birbirini tıpkısı olarak kentin tarihsel ve kültürel dokusunu
aşındırdığı ve kentlilik bilincini ve kimliğini zayıflattığı söylenebilir (Arslan, 2015: 222).
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Gelişmiş Batı ülkelerde terk edilmeye başlanan AVM’ler, Türkiye’nin birçok şehrinde yeni
yeni açılmaktadır. Özellikle, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, İstanbul gibi büyük şehirlerde,
gökdelen ve plazalar halinde bu dalganın daha ileri boyutlarda yaşandığı görülmektedir.
Değişen tüketim kültürü ile birlikte gelişen bu tür büyük AVM’ler giderek yeni bazı
fonksiyonları da üstlenerek; toplanma, buluşma ve boş vakit geçirme alanları haline gelmeye
başlamıştır. Bu gelişme bir yandan alışveriş alanlarındaki tüketimi artıracak bir eğilim olarak
görülüp girişimciler tarafından desteklenirken, diğer yandan bazı sınırlamalarla bu eğilimin
tüketim dışındaki aktivitelere kayması da engellenmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar,
geçmişte kamusal alan olarak tarif edilen alanlardaki bazı aktiviteleri barındırıyor olmakla
birlikte, esas amaç, tüm halk kesimlerinin buralara rahatça ulaşması ve olabildiğince çok alışveriş yapmasının sağlanmasıdır.

14.2. Serbest Zaman
Modern anlamda bir sosyal kurum olarak serbest zaman; işten bağımsız kendi içinde
değerli olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan, dolu ve mutlu bir yaşam aracıdır
(Karaküçük, 1999: 57). Serbest zamanları değerlendirme kurumu “dinlenme, eğlenme ve zevk
alma” gibi günübirlik olarak gözüken ancak insan hayatının önemli bir kısmını içine alan
kapsamlı bir kurumdur. Bu üç ana formun içeriğini ise genellikle bilgilenme, sanat faaliyetleri
ve diğer hobisel aktiviteler oluşturur. Kendi içinde dinlenme, uyuma; eğlenme, oyun oynama,
spor yapma, eğlence aktivitelerine katılma; bilgilenme ve sanatsal faaliyetlere katılma gibi
yardımcı kurumsallaşmaları kapsar ve genel olarak da birer kültürlenme olarak karşımıza çıkar
(Aydın, 2011: 218).
Diğer bir tanımlamada ise serbest zaman işten artan, geriye kalan, bağlayıcılık ve
zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu zaman dilimi, kişinin özgür iradesiyle,
kendi isteğine göre kullanacağı, tasarrufta bulunacağı bir zaman dilimidir (Aytaç, 2002: 232).
Zira serbest zaman kişinin kendi isteği doğrultusunda, gönüllü olarak, bir zorlamanın dışında
sosyalleşme ve kişisel gelişimi için yaptığı bir faaliyettir. Ancak geleneksel dönemde zorunlu
olarak ortaya çıkan bu faaliyetler, sosyalleşmeyi, kişisel gelişimi sağlasa da zorunlu bir faaliyet
olduğu için bugünkü anlamda bir serbest zaman faaliyeti olarak algılanmamaktadır.
Modern hayatta, insan yoğun bir çalışma temposuna sahip olmaktadır. Çalışma dışında
kalan bu vaktin uyuma, yemek yeme gibi ihtiyaçlarından arda kalan kısmı da serbest zaman
faaliyetleri ile değerlendirilmektedir. Kimi zaman kitap okuma, kimi zaman yürüyüş yapma,
kimi zaman insanın sosyalleşebileceği çevreyle, sevdiği, ilgilendiği işlerle birlikte oradaki
insanlarla iletişime geçtiği ortamlarda bulunma şeklinde gerçekleşen serbest zaman faaliyetleri,
doyum, öğrenme, zevk alma, kendini anlatma, toplumsallaşma gibi sayılabilecek pek çok işlevi
yerine getirmektedir. İnsanlar, serbest zaman faaliyetleri ile uğraşırken belki de çok zaman bu
işlevlerin farkında değildir. Ancak yapılan serbest zaman faaliyetleri bu işlevleri örtülü veya
açık olarak yerine getirebilmektedir. Serbest zaman değerlendirmesinin pek çok farklı işlevi
bulunmaktadır (Karaküçük, 1999: 58).
Özetle insanlar, yaptıkları serbest zaman faaliyetlerinden; 1. Yaşamsal doyum
sağlayabilir. 2. Günlük yaşam ve streslerinden uzaklaşabilir. 3. Grup oyunlarında birlikte olma,
235

arkadaşlık kurma gibi gereksinimleri karşılar. 4. Başka kişilerle yarışma niteliğinde oyun
oynayarak ve spor yaparak serbest zaman etkinliği ile rahatlar. 5. Koşma, sıçrama, yuvarlanma,
tırmanma gibi fiziki serbest zaman etkinlikleri ile vücut gelişimi sağlayabilirler. Nihayetinde
bu kurum daha çok serbest zaman faaliyetleri ya da diğer bir adlandırmayla rekreasyon
faaliyetlerinde bulunma olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekreasyon serbest zamanın herhangi
bir faaliyete dönüşmüş hâlidir. Karaküçük’e göre; rekreasyon, bireyin mesleki, ailevi,
toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra, bağımsız iradesiyle seçebileceği bir seri
dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini artırma ve kendini yenileme uğraşılarına katılması
olarak açıklanmaktadır (Karaküçük, 1999: 58- 59). Buradaki önemli nokta serbest zaman
faaliyetinin asli işi dışında yapılmış olmasıdır. Örneğin bir futbolcu için antrenman yapmak
serbest zaman faaliyeti sayılamaz. Yine bir turizm rehberinin iş amacıyla seyahat etmesi veya
bir müzisyenin beste yapması serbest zaman faaliyeti olarak değerlendirilemez.
Gündelik hayat, tarih boyunca felsefe, sanat, politika tarafından çok değişik biçimlerde
eleştirilmiştir. Ancak günümüz insanı kendi gündelik hayatının eleştirisini kendi tarzında,
kendiliğinden sürdürür. Ve gündelik hayatın bu eleştirisi gündelik hayatın ayrılmaz parçasıdır.
Gündelik hayatın eleştirisi serbest zamanlar içinde ve bunlar dolayısıyla gerçekleşir (Lefebvre,
2012: 35)
Serbest zaman ile gündelik hayat arasındaki ilişki basit değildir. Bu iki terim arasında
hem birlik hem de çelişki vardır. Bu ilişki diyalektik bir ilişkidir ve zaman içinde “Pazar” ile
dışsal ve yalnızca farklı olarak temsil edilen “her gün” arasındaki basit bir ilişkiye
indirgenemez. Serbest zaman çalışmadan ayrılamaz. Aynı insan çalışmadan sonra dinlenir,
gevşer ya da kendince bir şeylerle meşgul olur. Her gün aynı saatte işçi fabrikasından çıkar,
memur bürosundan. Her hafta, cumartesi, Pazar, gündelik çalışmanın düzenliliğiyle birlikte,
serbest zamanlara aittir (Lefebvre, 2012: 35)
Bunun sonucunda gündelik hayat, belli bir müphemliğe bürünür. Gündelik hayat
nerededir? Çalışmada mı serbest zamanda mı? Aile yaşamı ve kültürün dışında “yaşanan”
anlarda mı? İlk önce bu soruya cevap vermek gerekmektedir. Gündelik hayat bu üç öğeyi
kapsamaktadır. Gündelik hayat, bunların birliği ve bütünlüğü olarak somut bireyi belirler.
Bununla birlikte, bu cevap tamamen tatmin edemez. Somut bireysel insanın başka insanlarla
canlı teması nerede gerçekleşir. Parçalı çalışmada mı? Aile yaşamında mı? Serbest zamanlarda
mı? En somut olarak nerede gerçekleşir? Birden çok temas tarzı var mıdır? Bu temaslar, model
olarak temsil edilen şemalara mı vardır? Yoksa sabit tutumlara mı? Tamamlayıcı mıdırlar,
çelişki mi? İlişkileri nedir? Temel belirleyici kesim hangisidir? Hem son derece zengin hem de
son derece yoksul, yoksun, yabanlılaşmış olduğunu; kendi kendine açık edilmesi gerektiğini ve
zenginliğin güncelleşmesi ve yenilenmiş bir kültür içinde gelişebilmesi için dönüştürmek
gerektiğini bildiğimiz gündelik hayatın yoksulluğu ve zenginliği nelerdir? (Lefebvre, 2012: 37).
Modern sanayi uygarlığı, parçalı çalışmayla birlikte, genel bir serbest zaman ihtiyacı
doğurur ve diğer yandan bu ihtiyaç çerçevesinde, farklılaşmış somut ihtiyaçlar doğurur. Bu
uygarlık, bu yeni ihtiyaçlara cevap veren, yine de “teknik- dışı” anlamı ve karakteri olan radyo,
televizyon, vb. “serbest zaman makineleri” üretir (Lefebvre 2012: 38).
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Modern insan, bir yorgunluğun ya da bir gerilimin sonunda, endişenin, kaygının ve
meşgalelerin sonunda öncelikle serbest zaman bekler. Geniş kesimler arasında günümüzde
yaygın bir terminolojiyle “relaks olma” diye adlandırılan şeyi talep eder. Modern insan,
çalışmasının ve ailevi ya da “özel” yaşamının sağladığı şeyi serbest zamanda bulmayı umar.
Ona göre mutluluk nerededir? Bunu pek bilemez ve kendine de sormaz. Böylece, gündelik
hayatın tamamen dışında, ideale yakın saf yapaylık olan “serbest zaman” oluşturmaya eğilim
gösterir (Lefebvre 2012: 38).
İnsanlar geçmişten günümüze her zaman serbest zaman faaliyetlerine ihtiyaç
duymuştur. Diğer ana kurumlar gibi serbest zamanları değerlendirme kurumu da toplum
hayatının her zaman tam da merkezinde bulunmuştur. Bir ihtiyaç, bir zorunluluk olan serbest
zamanları değerlendirme kurumu toplum ve insan hayatında bazı gereksinimleri karşılamakta,
genel olarak toplumun, bireysel olarak da insanın gelişmesine, dinlenmesine, kültürlenmesine
ve de sayılabilecek birçok ihtiyacının giderilmesine neden olmaktadır.

14.3. Serbest Zaman ve Gündelik Hayat
Serbest zaman faaliyetleri, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve
çalışmaya ayırdığı zamanın dışında gerçekleştirilen faaliyetleri ifade etmek için kullanılan bir
kavramdır. Geçmişten günümüze her toplumda şekilleri farklı olsa da serbest zaman
faaliyetlerine rastlamak mümkündür. Ancak serbest zaman faaliyetleri sanayileşmenin getirdiği
sonuçlarla beraber çok daha önemli hale gelmiştir. Çünkü sanayileşmeyle birlikte kurulan
fabrikalarda çok ağır şartlarda ve uzun süre çalışmak zorunda kalan işçiler, Marx’ın ifadesiyle
önce kendine sonra da emeğine ve ürününe yabancılaşmaya başlamıştır. Kapitalist sistem bu
yabancılaşmaların oluşturduğu iş kazaları, verimliliğin düşmesi vb. sorunlara bir çözüm olarak
serbest zaman faaliyetlerini teşvik etmiş ve kurumsallaştırmıştır.
Serbest zaman, insanların geçimlerini sağlamak için yapmak zorunda oldukları işler için
kullanılan zamanın dışında dinlenmek, eğlenmek, sosyal faaliyetlere katılmak vb. işler için
ayrılan zamandır. Bu zaman içinde yapılan faaliyetler ise serbest zaman faaliyetleri olarak
tanımlanabilir. Serbest zaman faaliyetlerine hemen her toplumda ve her dönemde rastlansa da
serbest zaman faaliyetlerinin kurumsallaşması modern dönemde, kapitalist sistem eliyle
gerçekleşmiştir.
Serbest zamanları değerlendirme kurumu kendi içinde dinlenme, uyuma; eğlenme, oyun
oynama, spor yapma, eğlence aktivitelerine katılma; bilgilenme ve sanatsal faaliyetlere katılma
gibi yardımcı kurumsallaşmaları kapsar ve genel olarak da birer kültürlenme olarak karşımıza
çıkar (Aydın, 2011: 218).
Orta çağda serbest zaman, üst sosyal tabaka arasındaki bir sosyal temsil alanı olarak
görülmeye başlanmıştır. Geç orta çağda, serbest zaman; gösteriş, lüks, haz ve israfa doğru
dönüşmeye başlamış ve bu zamanın kullanımı köleci çalışma düzeninin aksine bir soyluluk,
yapay bir zenginlik, prestij ve güç kaynağı olarak günümüze kadar gelmiştir (Aytaç, 2005: 3).
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Modern dönemle birlikte çalışmaya dönük pek çok yeni ilkeler ortaya çıkmıştır. Daha
fazla üretim yapmak için daha fazla çalışmanın gerektiği sanayi toplumunda özellikle Püriten
Etik ve Taylorist ilkeler insanların daha fazla çalışması için çalışma dışı yaşamı gereksiz bir
yaşam olarak ele almıştır. Protestan ahlakında çalışma ve serbest zaman dinî bir boyutta şu
şekilde değerlendirilmiştir: Tanrının kendi şanını arttırma ile ilgili açıkça görülen dileğine,
serbest zaman ve zevk ile değil, sadece çalışma ile hizmet edilir (Kurtuluş, 2005: 745).
Serbest zamanın insanların temel ihtiyaçlarından biri olduğunu savunan Karl Marx
insanların çalışma sürelerinin uzun olmasını eleştirmiştir. Paul Lafargue ise “Tembellik Hakkı”
adlı eserinde çalışma denilen çılgınlığa karşı çıkmakta ve çalışma sürelerinin azaltılarak, günde
en fazla üç saatle sınırlı tutulması gerektiğini savunmaktadır. Lafargue, burjuvazinin ancak
çalışanın yaşamaya hakkı olduğu şeklindeki “çalışma hakkı” prensibini eleştirir ve “Tembellik
Hakkı” adı altında “serbest zaman hakkı’nı savunur. Lafargue’ye göre; emekçiler günde l4-l6
saat, çok ağır şartlarda çalışarak tüm yaratıcılıklarını yitirmektedirler. Bu durum onların
varoluşsal bilinçlerinin aşınmasına ve güç sahiplerinin üzerlerindeki denetimin
kurumsallaşmasına yol açmaktadır. Lafargue, makinenin insana özgürlüğünü bahşeden bir tanrı
olduğunu, onu zor ve yıkıcı çalışma koşullarından uzaklaştırdığını, özgürlük ve serbest zaman
olanağı sunduğunu belirtmektedir. Lafargue’ya göre makinelerin etkili kullanımı sonucu,
çalışma süreleri azalacak ve bunun sonucunda “toplumsal hiyerarşi, bölüşüm ve
organizasyonda radikal değişmeler” meydana gelecektir (Lafargue, 2016:112).
Yine aşağı yukarı aynı dönemlerde, Thorstein Veblen “Aylak Sınıf Teorisi” isimli
esrinde serbest zamanı, varlıklı sınıfın kendini sunum alanı, serbest zaman etkinliklerini de birer
tüketim metası olarak tanımlamıştır. Her ne kadar Veblen’in perspektifi farklı olsa da,
hedonistleştirilmiş serbest zamanı kavramak açısından son derece önemlidir. Serbest zamana
“gösterişçi tüketim” olgusu açısından yaklaşan Veblen, modern toplumda her şey gibi serbest
zaman eylemlerine katılımın da metalaştırıldığını iddia etmektedir (Veblen, 2005: 67- 87).
Bertrand Russell’da benzer şekilde, “Aylaklığa Övgü” adlı eserinde modern çalışma
kavramına eleştiri getirir. Bu çalışmasında Russell, emek yoğun kapitalist çalışma düzenine
tepki olarak aylaklığın hiç de olumsuzlayıcı bir değer içermediği aksine, hayattan ve insani
olandan yana olduğunu vurgular. Russell daha iyi iktisadi örgütlenmenin daha fazla serbest
zamana yol açacağını savunmaktadır. Bu bağlamda, Russell çalışmanın, kişinin yazgısı ve
yaşamının tek belirleyeni olmaktan çıkartılması gerektiğini ve serbest zamanın artırılmasının
bir insanlık hakkı olduğunu ileri sürmektedir. Russell’e göre serbest zamanın artması, kültürel
gelişmeye hizmet edecektir. Russell da Lafargue’ya benzer şekilde makinelerin etkinliğinden
yararlanmak suretiyle çalışma saatlerinin azaltılmasını ve dört saatle sınırlı hale getirilmesini
önermektedir (Russell, l990:111).
Russel’a göre; zorunlu çalışma, ancak serbest zamanı zevkli kılacak ölçüde olmalıdır.
Bitkinlik, yorgunluk meydana getirecek ölçüde olmamalıdır. Bu durumda insanlar çalışma
yorgunu olmayacaklarından serbest zamanlarda yavan eğlencelerle yetinmeyeceklerdir. Serbest
zaman, istemli kamu yararı faaliyetlerine katılma şeklinde değerlendirilecek, bu da zorunluluk
ve bağlayıcılık dışı özgürlükçü eğilimleri besleyecektir (Russell, 1990: 23- 24).
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Ritzer ve Rojek ise günlük rutinlerden ve sıkıcı olandan kaçma adına yöneldiğimiz
etkinlik süreçlerinin gerçekte birer tuzak olduklarına vurgu yaparlar. Onlara göre, serbest
zaman faaliyetleri hayatımızın rasyonalitesinden kaçmaya hizmet etmekle birlikte aslında bu
kaçışın rotası yine rasyonel, bürokratik ve fastfood restoranlarda geçerli prensiplerin olduğu bir
dünyaya doğrudur. Bu yüzden, kaçışın yöneldiği noktalar da tutulmuştur. Bu çerçevede, modern
dünyada, kaçışın yöneldiği alanlar da yine rasyonalize edildiğinden, birey bir kaçıştan diğerine
tutulmaktadır (Osmanlı & Kaya, 2014).
Jean Baudrillard ise serbest zaman faaliyetlerine tüketim toplumu ekseninde bakmaktadır.
Baudrillard’a göre; günümüz toplumu bir tüketim toplumdur. Tüketmekle bireyler aslında
göstergeleri, sembolleri, sınıfsal konumları tüketirler. Modern toplumda tüketim gerçek anlamını
yitirmiştir. Bireylerin ya da toplumsal kesimlerin kendini ifade etme, sunma, gerçekleşme,
yeniden kurma beklentilerine karşılık olmak üzere metaların değişim değerinin tüketilmesi söz
konusudur. Serbest zamanlar, tüketim faaliyetleri için geçirilen zamandır ve bu toplumda, serbest
zaman bireyselliğe açıklık gösteren bir alan değil, tüketmeye koşullandırılmış aygıtların
gölgesinde geçirilen bir zamandır (Aytaç, 2002: 251).
Serbest zaman ile gündelik hayat arasındaki ilişki basit bir ilişki değildir. Bu iki olgu
arasında hem birliktelik hem de çelişki vardır. Bu ilişki diyalektik bir ilişkidir. Serbest zaman
çalışma zamanından ayrılamaz. İnsan çalıştıktan sonra dinlenmek için, kendince bir şeylerle
meşgul olur (Lefebvre, 2012: 35).
Bir üretim sistemi olarak kapitalizm, büyük ölçüde özel mülkiyete, bireysel
girişimciliğe ve üretim araçlarının denetlenmesine dayanır. Bu sistemde önemli olan piyasa
rekabeti yoluyla kârı maksimize etmektir. Emek, piyasa koşulları ölçeğinde özgür dolaşıma
sahiptir. Kapitalist çalışma düzeni, verimliliği artırma gayesi güder. Bunun için de çalışanın
emeği, kapitalist amaçlara hizmet edecek ölçüde maksimum düzeyde değerlendirilir (Rojek,
l995:12).
Kapitalizm ile serbest zaman arasındaki ilişki görünenin ötesinde karmaşık bir nitelik
taşır. Kapitalizm bir yandan yeniden üretmek için çalışmayı diğer yandan da tüketimi
artırabilmek için serbest zamanı teşvik etmektedir. Kapitalist sistem, çalışma alanı üzerinde
kurduğu denetimi, serbest zaman alanlarına yaymaya çalışır, değişik manipülatif araçlar
yoluyla, serbest zamanı kendi egemenliğini pekiştirecek bir alan olarak kurar. Bunun için
reklam, propaganda, moda, imaj, gösterge vs. ile etkili bir ideolojik hegemonya tesis etmeye
çalışır (Aytaç, 2004:115-138).
Kapitalist sistemde, bireyler üretim süreci içerisindeki görevlerini tamamladıktan sonra
kendilerine verilen serbest zaman içerisinde de tüketerek ekonomik sistem içerisindeki
görevlerini yerine getirmek durumundadırlar (Omay, 2008:142). Bu nedenle kapitalizm
günümüzde kendi ekonomik çıkarları nedeniyle herkes için daha fazla serbest zaman
istemektedir. Bu çerçevede kapitalist sistemin temel hedeflerinden biri, belki de en önemlisi,
ister toplumsal mücadeleler isterse doğrudan teknolojik ilerlemeler yoluyla yaratılmış olsun,
her türlü serbest zaman kurumunu kendi çıkarına hizmet ettirmektir (Argın, l992:36).
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Kapitalist sistem için serbest zamanlar, hem üretimde verimliliği artırmak hem de artan
üretimini tüketmek için ihtiyaç duyulan bir zamandır. Serbest zamanlar, böylelikle, kapitalist
çalışmanın bir karşıt kutbu olarak yine kapitalist isteklere göre şekillenmektedir. Bu zamanın
belirleyici niteliği, birey güdümlü ya da bireysel iktidara dayalı bir alan olmaktan çıkarak, kârı
maksimize etmeye yarayan, kapitalist etiğin egemen olduğu “kurtarılmış bir alan” haline
dönüştürülmüş olmasıdır (Osmanlı &Kaya, 2014).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketim, genel olarak belirli bir ihtiyacın giderilmesi için yapılan faaliyet olarak
tanımlanmaktadır. İktisadi hayatın en temel kavramlarından birisi olan tüketim, ekonomik
faaliyetleri yönlendiren ve üretim süreçlerine bağlı olarak toplumların hayat tarzlarını
şekillendiren önemli bir olgudur. Ancak rasyonel kapitalist dönemle birlikte tüketim olgusunda
köklü değişimler meydana gelmiştir.
Tüketim, tarihsel dönemlere ülkelerin sosyo- ekonomik durumlarına, toplumsal
yapısına göre değişkenlik göstermekle birlikte; “tüketme” kavramı genel olarak kullanmak,
eskitmek, harcayarak yok etmek, bitirmek gibi anlamlara gelmektedir.
Günümüzde bireyler tüketime endeksli, tek tip yaşam tarzı sürdürmektedir. Tüketim
kültürünün şekillendirdiği modern toplumlarda bireyin tek amacı tüketmektir. Sadece ihtiyaç
temelli tüketimi kendi amaçları için yeterli görmeyen küresel sermaye, tüketimin bizzat kendini
amaç haline getirmiştir..
AVM olgusunun ilk habercileri, 1900’lerde ABD ve Avrupa’da görülmeye başlanan ve
geleneksel alışveriş olgusunu değiştiren süpermarketlerdir. Ancak günümüzdeki şekliyle
AVM’lerin ortaya çıkışı 1950’leri bulmuştur. Gelişmiş Batı ülkelerde terk edilmeye başlanan
AVM’ler, Türkiye’nin birçok şehrinde yeni yeni açılmaktadır.
Serbest zaman faaliyetleri, insanların temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamaya ve
çalışmaya ayırdığı zamanın dışında gerçekleştirilen faaliyetleri ifade etmek için kullanılan bir
kavramdır. Geçmişten günümüze her toplumda şekilleri farklı olsa da serbest zaman
faaliyetlerine rastlamak mümkündür.
Serbest zamanları değerlendirme kurumu kendi içinde dinlenme, uyuma; eğlenme, oyun
oynama, spor yapma, eğlence aktivitelerine katılma; bilgilenme ve sanatsal faaliyetlere katılma
gibi yardımcı kurumsallaşmaları kapsar ve genel olarak da birer kültürlenme olarak karşımıza
çıkar
Serbest zamanın insanların temel ihtiyaçlarından biri olduğunu savunan Karl Marx
insanların çalışma sürelerinin uzun olmasını eleştirmiştir. Paul Lafargue ise “Tembellik Hakkı”
adlı eserinde çalışma denilen çılgınlığa karşı çıkmakta ve çalışma sürelerinin azaltılarak, günde
en fazla üç saatle sınırlı tutulması gerektiğini savunmaktadır.
Yine aşağı yukarı aynı dönemlerde, Thorstein Veblen serbest zamanı, varlıklı sınıfın
kendini sunum alanı, serbest zaman etkinliklerini de birer tüketim metası olarak tanımlamıştır.
Bertrand Russell’da benzer şekilde, “Aylaklığa Övgü” adlı eserinde modern çalışma kavramına
eleştiri getirir. Bu çalışmasında Russell, emek yoğun kapitalist çalışma düzenine tepki olarak
aylaklığın hiç de olumsuzlayıcı bir değer içermediği aksine, hayattan ve insani olandan yana
olduğunu vurgular. Ritzer ve Rojek ise günlük rutinlerden ve sıkıcı olandan kaçma adına
yöneldiğimiz etkinlik süreçlerinin gerçekte birer tuzak olduklarına vurgu yaparlar. Jean
Baudrillard ise serbest zaman faaliyetlerine tüketim toplumu ekseninde bakmaktadır.
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Baudrillard’a göre; günümüz toplumu bir tüketim toplumdur. Tüketmekle bireyler aslında
göstergeleri, sembolleri, sınıfsal konumları tüketirler.
Kapitalist sistem için serbest zamanlar, hem üretimde verimliliği artırmak hem de artan
üretimini tüketmek için ihtiyaç duyulan bir zamandır. Serbest zamanlar, böylelikle, kapitalist
çalışmanın bir karşıt kutbu olarak yine kapitalist isteklere göre şekillenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de de özellikle 1980 sonrası izlenen politikalarla paralel olarak yeni bir
hayat tarzı büyük ölçüde gazete köşe yazarlarınca hem yaşanmış hem de körüklenmiş ve hatta
belli başlı köşe yazarlarınca adeta tüketim kültürünü içselleştirilmiştir. Bu şekilde oluşturulmak
istene Batılı hayat tarzını yaşamaya eğilimli insan tipi için kullanılan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sosyete
b) Beyaz Türk
c) Yeni Türk insanı
d) Elit Türk
e) Aristokrat
2) Genel olarak belir bir ihtiyacın giderilmesi için yapılan faaliyet olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mola
b) Alışveriş
c) Tüketim
d) Üretim
e) Serbest zaman faaliyetleri
3) Serbest zaman faaliyetleri sanayileşme ile beraber çok daha önemli hale gelmesi ve
bu dönemde serbest zamanın Batı’da kurumsallaşmasının nedeni ne olabilir?
a) Yabancılaşmanın getirdiği sonuçlar
b) İletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonuçları
c) Çalışma sürelerinin kısa olmasının getirdiği sonuçlar.
d) Kapitalistlerin işçi emeğini sömürmekten vazgeçmesi.
e) Batı’da işçiye olan ihtiyaç artarken işçi sayılarının azalmaya başlaması
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4) Aşağıdakilerden hangisi insanların tüketim eylemlerini etkileyen kültürel
unsurlardan biridir?
a) Fizyolojik durum
b) Cinsiyet
c) Yaş
d) Ekonomik durum
e) Sosyal gruplar ve normlar
5) Makinelerin etkinliğinden yararlanmak suretiyle çalışma saatlerinin azaltılması
gerektiğini savunan Bertrand Russell, zorunlu çalışma süresinin kaç saatle sınırlı hale
getirilmesini önermektedir.
a) 6 saat
b) 4 Saat
c) 3.5 saat
d) 12 saat
e) 7 saat

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b

244

KAYNAKÇA
ADORNO, Theodor. W. (2003), “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünmek”, Cogito,
Sayı: 36, Yaz.
ADORNO, Theodor W. & HORKHEİMER, M. T. (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği.
İstanbul: Kabalcı yayınları.
AKAR, Erkan (2010), Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejleri.
Ankara: Efil Yayınevi.
AKSU, Şener (1999). “Atatürk Devrimi Sürecinde Kıyafet Devrimin Yeri”, Atatürk’ün
Cumhuriyetin İlanından Sonraki Hedefleri Sempozyumu 4-6 Haziran 1998- İzmit Atatürk
Kültür. Ankara: Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Atatürk Araştırma Merkezi,
APPELBAUM, P. Richard (1987). Toplumsal Değişim Kuramları çev. Türker Alkan.
Ankara: Türkiye İş Babkası Yayınları.
ARGIN, Şükrü (1992). “Kapitalist Toplumda İşin ve İşgücünün Kaderi: Fordizmden
Post-Fordizme” Birikim Dergisi, Sayı 41. İstanbul.
ARON, Raymond (2004). Aydınların Afyonu(çev. İzzet Tanju), Ankara: Anı Yayınları.
ARSEL, İlhan (1993). Aydın “Aydın”. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
ARSLAN, Hakan (2015). “Kente Karşı Bir Suç Olarak Alışveriş Merkezleri”, Gündelik
Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu (ed. Âdem SOLAK & Öner SOLAK).
Ankara: Hegem Yayınları.
ARSLAN, Ali (2005). “Türkiye’de Medya- Toplum İlişkisi Ve Medyanın
Profesyonellik Etiği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”,AKADEMİK BAKIŞ (ISSN:1694
- 528X Sayı: 5 Ocak, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi), Celalabat – Kırgızistan.
ARSLAN, Hüsamettin (1995) “Pozitivizm”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, İstanbul:
Bağlam Yayını
ARSLAN, Hüsamettin (1992). Epistemik Cemaat Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi,
İstanbul: Paradigma Yayınevi
ARSLANTÜRK, Zeki & AMMAN, Tayfun (2001). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca
Yayınları.
ASTIZ, C. Alberto(1969). Pressure Groups and Power Elites in Peruvian Politics,
London: Cornell UP.
ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ, C. II. (1997). Ankara: Türk İnkılâp Tarihi
Enstitüsü Yayınları, TTK Basımevi.
245

AYDEMİR, Şevket Süreyya (1974). Suyu Arayan Adam, İstanbul: Remzi Yayınevi
AYDIN, Mustafa (2004). Bilgi Sosyolojisi. İstanbul: Açılım Yayınları. (2011). Güncel
Kültürde Temel Kavramlar, İstanbul: Açılım Kitap.
AYTAÇ, Ömer (2005). “Kapitalizm ve Boş Zaman”, Eskişehir: Eskişehir O.Gazi Üniv.
Sos. Bil. Der. Cilt 6, Sayı 1, Haziran.
-------------------(2002). “Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar”. Elazığ: Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, Cilt: 12, Sayı:1, Sayfa: 231-260.
(2004). “Kapitalizm ve hegemonya ilişkileri bağlamında Boş zaman” C.Ü. Sosyal
Bilimler Dergisi Cilt: 28, Aralık.
AZİZ, Aysel (1976).Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi. Ankara:
TODAİE Yayınları.
BALİ, Rıfat N. (2002). Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a. İstanbul: İletişim Yayınları.
BARRETT, Body & BRAHAM, Peter (1995). Media, Knowledge and Power. London:
Routledge.
BATMAZ, Veysel (2003). Karartma. İstanbul: Karakutu Yayınları.
BAUDRİLLARD, Jean (2012). Tüketim Toplumu, (çev. Hazal Deliçaylı & Ferda
Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları
------------------------------(1991). Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu
(çev. Oğuz Adanır). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
BAUMAN, Zygmunt (2017). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
BAUMAN, Zygmunt (2013). Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm(çev. F. Doruk Ergun),
Ankara: Sel Yayınları,
BECKER, Howard S. (2015). Hariciler (Outsiders). Ankara: Heretik Yayınları
BECKER, Howard S. (1963). Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New
York: The Free Press.
BELGE, Murat (1983). Türkiye’de Günlük Hayat, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, 3-4. Ciltler. İstanbul: İletişim Yayınları.
BERGER, L. Peter (2012). Melekler Hakkında Söylenti, İstanbul: Rağbet Yayınları
BERGER L. Peter, & LUCKMANN, Thomas (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası (çev.
V.S. Öğütle). İstanbul: Paradigma Yayınları.

246

BERGER, John (2002). Görme Biçimleri (çev. Yurdanur Salman), İstanbul: Metis
Yayınları.
BEST, Steven & KELLNER, Dougles (2010). Postmodern Teori, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
BİRTEK, Faruk (1998). “Bir Çağdaşlaşma/
Deneme”,Cogito, sayı: 15 (Yaz), s.170-184.

Çağdaşlaşamama

Projesi;

Bir

BLUMER, Herbert (1969). Symbolic İnteractionism; Perspective And Method.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall .
BOCOCK, Robert (1997). Tüketim (çev. İrem Kutluk). Ankara: Dost Kitapevi
BOTTOMORE,
Yayınları.

Tom (2016). Frankfurt Okulu ( çev.A. Çiğdem). Ankara: Vadi

BOURDIEU, Pierre (2016). Akademik Aklın Eleştirisi. İstanbul: Metis Yayınları.
BOURDIEU, Pierre & WACQUANT, Loic J.D. (2003), Düşünümsel Bir Antropoloji
İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Ökten, İstanbul: İletişim Yayınları.
BOZKURT, Veysel (2014). Değişen Dünyada Sosyoloji, Bursa: Ekin Yayınları.
CANATAN, Kadir (1994). “Modernleşme Ajanları Elitler”, Yeni Zemin, Sayı:13,
Ocak.
CEBECİ, Sedat (1996).Televizyonun Sosyolojik Boyutu. İstanbul: Şule Yayınları,
CERTEAU, Michel (2009). Tarih ve Psikanaliz(çev. Ayşegül Sönmezay). İstanbul:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
CEMAL, Hasan (1999). Kimse Kızmasın, Kendimi Yazdım, İstanbul: Doğan Kitapçılık
CHOMSKY, Noam (1997). Demokratik İdeallerin Çöküşü (Çev; Cevdet Çerit),
İstanbul: Pınar Yayını
COLLİNS, Randall& MAKOWSKS, Michael (2014). Toplumun Gelişimi (çev. Nurgün
Oktik). Ankara: Nobel Yayınları.
COULON, Alain (2010). Etnometodoloji (Çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul: Küre
Yayınları.
DANT, Tim (1999). MaterialCulture in theSocial World. Buckingham: Open University
Pres.
DOĞAN, İsmail (2012). Sosyoloji. Ankara: Pegem Akademi.

247

ENGELS, Frederick (1883). Dialectics of Nature, Leopard Books, İNDİA
ENGİN, Barış (2011)., Yeni Medya ve Sosyal Hareketler, Cesur Yeni Medya, e-kitap,
der. Mutlu Binark, Işık B. Fidaner. Ankara: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.
ERDOĞAN, İrfan &ALEMDAR, Korkmaz (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk
Yayınevi.
FEROZ, Ahmad (1985). Tanzimat‟tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi. İstanbul:
İletişim Yayınları.
FOUCAULT, Michel (2016). Seçme Yazılar 1; Entelektüelin Siyasi İşlevi (I. Ergüden,
O. Akınhan, F. Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
HABERMAS, Jürgen. (2002). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çev. Tanıl Bora ve
Mithat Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları.
HABERMAS, Jürgen. (2005). “Kamusal Alan”. Kamusal Alan (iç.). Der. ve Çev. Meral
Özbek. İstanbul: Hil Yayın. 95-102.
HABERMAS, Jürgen (2001). İletişimsel Eylem Kuramı (Çev. Mustafa Tüzel). İstanbul:
Kabalcı Yayınları.
HABERMAS, Jurgen (1984). The Teory of Communicative Action. Vol. 1, Reason and
the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.
HABERMAS, Jurgen (1975). Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.
HELLER, Agnes (1990). Everyday Life. London: Routledgeand Kegan Paul.
HERİTAGE, John (2008). “Harold Garfinkel” Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar (ed.
Rob Stones). İstanbul: Bağlam Yayınları.
HONNETH, Axel (2013). “Eleştirel Teori” Günümüzde Sosyal Teori (ed. A. Giddens&
J. Turner), (çev. Ü. Tatlıcan). İstanbul: Say Yayınları.
HORKHEİMER, Max (2002). Akıl Tutulması (çev. Orhan Koçak). İstanbul: Metis
Yayınları.
HUSSERL, Edmund (2010) Fenomenoloji Üzerine Beş Ders (çev. H. Tepe). Ankara:
Bilgesu Yayıncılık.
HUSSERL, Edmund (1995). Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe (Çev.Tomris
Mengüşoğlu). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
HÜSEYİNOĞLU, Beyza (2009). Tüketici Tarafından Yaratılan Medya Ortamında
Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Bir Uygulama. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
248

GARFİNKEL, Harold (2014). Etnometodolojide Araştırmalar (çev. Ü. Tatlıcan).
Ankara: Heretik Yayınları
GARFİNKEL, Harold (1984). Studies in Ethnomethodology, PolityPress, EnglewoodCliffs, NJ: Prentice- Hall, UK, Cambridge.
GİDDENS, Anthony (2014a). Modernliğin Sonuçları (çev. Ersin Kuşdil). İstanbul:
Ayrıntı Yayınları
GİDDENS, Anthony (2014b). Modernite Birey ve Kimlik (çev. Ü. Tatılcan). İstanbul:
Say Yayınları
Giddens, Anthony (2013). Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları (Çev. Ü. Tatılcan & B.
Balkız). Bursa: Senztez Yayıncılık
GİDDENS, Anthony (2012). Sosyoloji (çev. Cemel Güzel). İstanbul: Kırmızı Yayınları
GİDDENS, Antony (2009). Sociology (sixth edition). Uk/ Cambridge: Polity Press
GOFFMAN, Erving (2014a). Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu (çev. Barış Cesar).
İstanbul: Metis Yayınları.
GOFFMAN, Erving (2014b). Damga (çev. Ş. Geniş, L. Ünsaldı, S.N. Ağırsanlı).
Ankara: Heretik Yayınları.
GÖKALP, Ziya (1913). “Halk Medeniyeti”, Halka Doğru, I. Sayı
GÖLE, Nilüfer (1998). Modern Mahrem (Medeniyet ve Örtünme), İstanbul: Metis
Yayınları.
GÜNGÖR, Süleyman (2001). Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Politikacı- Aydın
İlişkisi, Ankara: Nobel Yayınları
GÜNGÖR, Erol (1998). İslam’ın Bugünkü Meseleleri, İstanbul: Ötüken Yayınları.
GÜNGÖREN, Ahmet (1995). Reklam ve Şaman, İstanbul: Yol yayınları.
GÜRBİLEK, Nurdan (1991).“ Mahrumiyet”, Defter, Sayı: 16,
İbn-i HALDUN (2015a). Mukaddime I. Cilt (çev. Süleyman Uludağ). İstanbul: Dergah
Yayınları.
İÇİN AKÇALI, Selda (2006).“Günlük Yaşamda Reklam ve Büyülenmiş Tüketiciler”
Gündelik Hayat ve Medya (ed. Selda İçin Akçalı), Ankara: Ebabil Yayınları.
İLHAN, Atilla (1995). “Aydınların Affedilmez Kopukluğu”, Türk Aydını ve Kimlik
Sorunu, İstanbul: Bağlam Yayını

249

JAY, Martin (1989). Diyalektik İmgelem. Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü Tarihi 1923-1950 (Çev. Ü. Oskay). İstanbul: Ara yayınları.
IŞIN, Ekrem (1995). 19 yy. Modernleşme ve Gündelik Hayat, Tanzimattan Cumhuriyet
Türkiye Ansiklopedisi, CII. İstanbul.
KARAKÜÇÜK, Suat (1999). Rekreasyon, Ankara: Bağırgan Yayımevi.
KARPAT, H. Kemal (2014). Osmanlı Modernleşmesi, İstanbul: Timaş Yayınları
KAPLAN, Andreas & HAENLEİN, Michael (2010)."Users of Theworld, Unite!
TheChallengesandOpportunities of Social Media". Business Horizons.
KELLNER, Douglas (2005). “Kültür Endüstrileri”,Kitle iletişim Kuramları( der. Erol
Mutlu). Ankara: Ütopya Yayınevi.
--------------------------(1991). “Reklam ve Tüketim Kültürü”, Enformasyon Devrimi
Efsanesi Modernleşme Kuram ve Uygulamaların Eleştirisi(Çev. Yusuf Kaplan), Kayseri: Rey
Yaynları.
KIZILÇELİK, Sezgin (2004). Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak, Anı Yayıncılık,
Ankara
---------------------------(1996a). Postmodernizm Dedikleri. İzmir: Saray Kitapevleri.
--------------------------(1996b). Sosyoloji Teorileri III. İzmir: Saray Kitapevi,
--------------------------(1994).Sosyoloji Teorileri I. Konya: Yunus Emre Yayınları,
KONGAR, Emre (2014). Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul:
Remzi Kitapevi.
-----------------------(1999). 21.Yüzyılda Türkiye, 2000‟li Yıllarda Türkiye‟nin
Toplumsal Yapısı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
KOZANOĞLU, Can (1983). 80’lerde Gündelik Hayat, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, C. XIIV. İstanbul: İletişim Yayınları.
KÖKER, Eser(1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Konya: Vadi Yayınları.
KURULAY, İsrafil (2010). “Neden Tüketim ve Değerler” Tüketim ve Değerler ed.
Recep Şentürk. İstanbul: İTO Yayınları.
KURTULUŞ, Berrak (2005). “İş Ahlakı – Geçmişte ve Günümüzde”, Sosyal Siyaset
Konferansları Dergisi, Sayı: 50, Sayfa: 737-759. İstanbul
LAFARGUE, Paul (2016)., Tembellik Hakkı, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

250

LEFEBVRE, Henri (2012). Gündelik Hayatın Eleştirisi(Çev. Işık Ergüden). İstanbul:
Sel Yayıncılık.
-------------------------(1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev. Işın Gürbüz).
İstanbul: Metis Yayınları.
-------------------------(1995). Yaşamla Söyleşi, Sosyalizm, Günlük Yaşam, Ütopya(Çev.
Emirhan Oğuz). İstanbul: Belge Yayınları.
MACİONİS, J. John (2012). Sosyoloji, (Çev. Vildan Akan),Nobel Yayınları, Ankara
MARX, Karl (2016). 1844 El Yazmaları (M. Belg). İstanbul: Birikim Kitapları.
MARX, Karl (2010). Yabancılaşma (çev. B. Erdost). Ankara: Sol Yayınları.
MARSHALL, Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü (çev. Osman Akınhay & Derya
Kömürcü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları,
MARDİN, Şerif (2012).Türk Modernleşmesi, İstanbul: İletişim Yayınları.
---------------------(2002). Türkiye’de Din ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları.
MARDİN Şerif (1984). “Aydınlar Konusunda Ülgener ve Bir İzah Denemesi”, Toplum
ve Bilim Dergisi
MERİÇ, Nevin (2000). Osmanlı’da Gündelik Hayatın Değişimi, İstanbul; Kaknüs
Yayınları
NACİ, Fethi (1995). Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, “Münevverden Entel'e”, Ankara:
Bağlam Yayınları
ODABAŞI, Koray. & ODABAŞI, Korhan A. (2010). İnternette Pazarlama ve Sosyal
Medya Stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.
ORTAYLI, İlber (2002). Gelenekten Geleceğe, İstanbul: Ufuk Kitapları.
ORTAYLI, İlber (2006) Osmanlı Barışı, İstanbul: Ufuk Kitap
OKTAY, Ahmet (1995). Medya ve Hedonizm, İstanbul: Yön Yayıncılık.
OMAY, Umut (2008). “Boş Zamanın Manipülasyonu ve Çalışma, iş-Güç”, Endüstri
İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 10, Sayı 3.
OSMANLI, Umut & KAYA, Sevde (2014). “Püritanizm’den Hedonizm’e Değişen Boş
Zaman Kavramı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Ankara
OUTHWAİTE, William (2008). “Jurgen Habermas”, Sosyolojik Düşüncede İz
Bırakanlar (ed. Rob Stones). İstanbul: Bağlam Yayınları
251

ÖZER, İlbeyi (2012). “Cumhuriyet Döneminde Devrimler, Toplumsal Yaşama Etkileri
ve Gündelik Hayat” Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Ed. Mehmet Zencirkıran). Bursa: Dora
Yayınları.
PLUMMER, Ken (2008). “Herbert Blumer” Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar (ed.
Rob Stones). İstanbul: Bağlam Yayınları.
POOLE, Ross (1993). Ahlak ve Modernlik (çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
POLOMA, Margaret M. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları(çev. Hayriye Erbaş),
Ankara: Palme Yayıncılık.
POSTMAN, Neil (2010), Televizyon Öldüren Eğlence (Çev. Osman Akınhay),
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
RİTZER, George & STEPNİSKY, Jeffrey (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve
Kalsik Kökleri. Ankara: De ki Basım Yayın.
RİTZER, George (2014). Sosyoloji Kuramları (çev. Himmet Hülür), Ankara: De ki
Yayınları, (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek (çev. Şen Süer Kaya), İstanbul:
Ayrıntı Yayınları.
ROJEK, Chris (1995). Decentring Leisure: Rethinking Leisure Theory, London: Sage.
RUSSELL, Bertrand (1990). Aylaklığa Övgü, İstanbul: Cem Yayınları.
RTÜK (2007). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Ankara:
Radyo ve Televizyon Üstkurulu Yayını.
SAFKO, Lon (2010).TheSocial Media Bible. New Jersey: John WileyandSons
SCHAEFER, Richard (1986). Sociology, McGraw- Hill, New York
SİPAHİ, İbrahim H. (2013). "Sosyal Medya'nın Toplum Üzerindeki Etkileri"
03.05.2013/adanapost.com) 2013 ( erş.trh. 09.09.2013).
SLATTERY, Martin (2010). Sosyolojide Temel Fikirler (Çev. Ümit Tatlıcan- Gülhan
Demiriz), İstanbul: Sentez Yayınları.
SMİTH, Anthony D. (2011). Toplumsal Değişme Anlayışı. İstanbul: Gündoğan
Yayınları.
SPENGLER, Oswald (1978). Batı’nın Çöküsşü (çev. Giovanni Scognamillo). İstanbul:
Dergâh Yayınları.
SUBAŞI, Necdet (1996). Türk Aydının Din Anlayışı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
(2004). Gündelik Hayat ve Dinsellik. İstanbul: İz Yayınları.
252

SWİNGEWOOD, Alan (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (çev. Osman
Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (1996). Kitle Kültürü Efsanesi(Çev. A. Kansu).
Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
ŞENYAPILI, Önder (1976). “Televizyonun Türk Toplumuna Etkiler”, İstanbul:
Milliyet Yayınları.
TEKELİ, İlhan (1985). Moderniteye Aşılırken Siyaset, Ankara: İmge Kitabevi.
TIĞLI, İbrahim (2011). (http://www.dunyabulteni.net / dubam/ 169775/turkiyedeaydin-iktidar-sorunu, Ağustos 2011(erş. Trh. 01.02.2015)
TOMLİNON, John (2004). Küreselleşme ve Kültür (çev. Arzu Eker), İstanbul: Ayrıntı
Yayınları
TORLAK, Ömer (2010),” “Gündelik Hayatta Tüketime Yön Veren Değerlerdeki
Değişim” Tüketim ve Değerler ed. Recep Şentürk, İstanbul: İTO Yayınları.
TURGUT, Mustafa, Türkiye'de Aile Değerleri Araştırması, Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.
TÜRKDOĞAN, Orhan (2003). Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, İstanbul:
Timaş Yayınları.
ÜLGENER, Sabri F.(2014). Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler. İstanbul: Derin Yayınları
WALLACE, A. Ruth& WOLF, Alison(2015). Çağdaş Sosyoloji Kuramalrı. Ankara:
Doğubayı Yayınları
WALLACE, A. Ruth& WOLF, Alison(2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramalrı. Ankara:
Doğubayı Yayınları
WEİSSKOPT, Walter A.(1996). Yabancılaşma ve İktisat, çev.Kenan Erçel(B), Anahtar
Kitaplar Yay, İstanbul 1996..
WİLLİS, Susan(1991). Gündelik Hayat Klavuzu (Çev. Aksu BORA, Asuman EMRE),
Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1991.
WİLLİAMS, Robin (2008). “Erving Goffman”Sosyolojik Düşüncede İz Bırakanlar (ed.
Rob Stones). İstanbul: Bağlam Yayınları.
VATANDAŞ, Celalettin (2012). “Kapsam ve Yöntem Açısından Türk Modernleşmesi”
(Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Ed.Mehmet Zencirkıran. Bursa: Dora Yayınları.
VEBLEN, Thorstein(2005). Aylak Sınıf Teorisi, İstanbul: Babil Yayınları.

253

YAĞLI, Soner (2006). “Gündelik Hayatımızda Akıl Tutulması: Medya
Uygulamalarında Tüketim İdeolojisinin İzlerini sürmek”, Gündelik Hayat ve Medya (Ed.S. İçin
Akçalı), Ankara: Babil Yayınları.
YENİÇERİ, Özcan (2008). “Dünden Bugüne Türkiye'de Modernite ve Aydın Sorunu”.
21. YÜZYIL Dergisi Oca k / Şuba t / Mart
YÜCEBAŞ, Mesut (2006). “Mekan ve Çalışma Koşulları Bakımından; Değişen Medya
Ortamı ve Gazeteci Kimliği”, Gündelik Hayat ve Medya (ed. Selda İçin Akçalı), Ankara: Babil
Yayınları.
ZUKİN, Sharon(1998). “Urban Lifestyles: Diversity and Standardisation in Spaces of
Consumption”, Urban Studies, Cilt:35, Sayı:5-6.

İnternet Siteleri
www.tdk.gov.tr (erş. 08. 11. 2017).
Universal Mccan Wave 6, (2012), http://www.yugatech.com/web-20/universalmccann-social-media-research-wave-6/#ip1CcLwe8aXk3ctw.97 (erş. 11.01.2018)
http://www.ayd.org.tr/tr (erş. 15.12. 2017)
http://devlet.com.tr/makaleler/y175turkıyede_aydın_sorunu_uzerıne_bır_yaklasım.html (erş. 15.01.2018)
http://howtoistanbul.com/en/malls/3783 (erş.: 15.01.2018)
http://www.seopsi.com/haber/sosyal-medya-muhendisligi-nedir (erş.: 15.01.2018)
https://9gag.com/gag/4015509/the-tv-shows-you-what-they-want (erş.: 15.01. 2018)
http://www.aboutmyarea.co.uk/Northamptonshire/Brackley/NN13/News/WhatsOn/305503-The-Factory-Children(erş.: 15.01. 2018)

254

