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ÖNSÖZ

Bu dersin amacı sosyoloji ile yeni tanışan öğrencileri, toplum tanımından başlayarak grup
tanımlamasına dek, temel sosyolojik bilgiler üzerinde düşündürmektir.
Sosyolojiye makro açıdan yaklaşmadan gruplar hakkında tartışmanın doğru olmayacağı
düşünüldüğü için ders önce toplumun ve sosyolojinin tanımlanması ile başlamaktadır.
Birey ve toplum ile toplumsal etkileşim konuları incelendikten sonra gruplar ve toplum
konusunda, sosyolojide grup incelemelerinin tarihsel seyri ve anlamlandırılmasına
yönelinmektedir.
Bu çerçevede gruplarla ilgili yapılan araştırmalarda endüstri olgusunun önemi açık bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır. Kısacası sosyolojide gruplar araştırmalarına yönelişte işte
verimlilik süreçleri anlam taşımaktadır. Ders bu çevrede verilen araştırma örnekleri ile
tamamlanmaktadır. Sonuç olarak öğrenciler bu derste, küçük gruplar sosyolojisini ortaya çıkış
süreci ve endüstri-çalışma grupları bağlamında, tarihsel çerçevesi ve örnek uygulamalarıyla
birlikte ele alan bir yaklaşımı izlemiş olmaktadırlar.
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1. TOPLUMUN TANIMLANMASI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Farklı bakış açılarından toplum tanımlarını öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küçük Gruplar Sosyolojisi dersinin ilk haftasında sosyoloji içinde küçük grupları
tanımlamaya başlamadan önce, toplum nedir/nasıl tanımlanmalıdır? sorusuna cevap vereceğiz.
Bu soruya cevap vermek için çeşitli sosyologların ve yazarların toplum tanımlarına başvuracağız.
Farklı yazarların toplum tanımlarının işaret ettikleri unsurları gözden geçirdikten sonra bize göre
vurgulanması gereken unsurların altını çizip bir toplum tanımını benimseyeceğiz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Toplum üzerine düşünmek.
Sosyoloji üzerine düşünmek.

4

Anahtar Kavramlar


Toplum,



Sosyoloji,



August Comte,



Herbert Spencer,



Karl Marx,



Emile Durkheim,



Max Weber,



George Simmel,



Childe.
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Giriş
“Küçük Gruplar Sosyolojisi” adlı dersimize önce toplumu ve sosyolojiyi tanımlayarak
başlayacağız. Neden önce toplum ve sosyoloji hakkında bir giriş yapmak istiyoruz? Amacımız,
sosyolojideki mevcut yaklaşımlardan biri olan küçük grup çalışmaları/küçük grup davranışlarını
öncelikle bütünsel olarak toplum ve sosyoloji kavrayışı içinde öğrenmek ve anlamlandırmaktır.
Toplum tanımına geçmeden önce ilk yapmamız gereken toplumu bir gerçeklik olarak
gözlemlemeyi denemek olmalıdır. Günlük konuşmalarımız içinde çoğunlukla kullandığımız bu
kavramın aslında ne kadar farkındayız? Toplumsal olanın sadece, toplumla ilgili akademik
çalışmalar yapanların ilgisi dahilinde olmadığını tahmin edebiliriz. Bu noktada toplumu fark
etmek için sosyoloji bilgisinin katkısı ne olabilir? Gözlemlemek isteyen her bir bireyin de dahil
olduğu bir oluşum olan toplumu görebilmek ya da toplumsalı gözlemleyebilmek için sosyolojinin
yol gösterici olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Endüstri devriminin ardından XIX. yüzyıldan itibaren kuramlarını oluşturmuş olan
sosyolojinin kurucuları, örneğin August Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Karl
Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1855-1917), Max Weber (1864-1920), George Simmel
(1858-1918) toplumu ve toplumsalı çeşitli ve farklı yönlerden bakarak açıklamaya çalışmışlardır.
Etimolojik olarak Grekce ve Latince iki kavramın birleşiminden “sosyoloji” terimini
ortaya atan Comte’dan başlayarak; pozitivizm, sosyal darwinizm (Spencer), ekonomik
ilişkiler/üretim/sınıf çatışması (Marx), sosyal integrasyon/dayanışma (Durkheim), davranışların
kavranması (Weber) ya da bireyler arasındaki çeşitli ilişkilerin karmaşık ağları (Simmel)… gibi
teorilerle kurulan ve geliştirilen sosyoloji karşımızda derin ve de geniş bir alan olarak
durmaktadır.
Comte, insan türünü ‘sınırsız ve sonsuz bir toplumsal birlik’ olarak düşünmüştür. Comte
toplumu canlı bir organizmaya benzetir: Canlı bir varlıktaki bir organın işleyişinin incelenmesi, o
organı, canlı varlığın bütününden soyutlayarak yapılamayacağı gibi, örneğin toplumsal bir olgu,
toplumsal bir kurum, belirli bir anda, bir toplumun bütünü içindeki ilişkilerden soyutlanarak
incelenemez, demektedir.1
Spencer ise, doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki sınırları ortadan kaldırıp
toplumu geniş bir biyolojik organizma olarak düşünmüştür. Spencer’a göre bir grup ya da bir
toplum, bir organizma gibi, birbirini tamamlayan, farklılaşmış işlevlerin bir bütünüdür ve
toplumun üyeleri, organlar gibidir. Ve toplumun değişik öğeleri birbirlerine bir çeşit iç amaçlılık
ile bağlıdır.2

Doğan Ergun, 100 soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul, 2003, s:47-48
Doğan Ergun, s: 85-86.
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Durkheim’a baktığımızda ise toplumun bireylerden değil, bireyin toplumdan doğduğunu
göstermek ister. Bu açıdan toplumsal bilinç kavramından yararlanır. Toplumsal gerçeğin
temelinde toplumsal bilinç yatmaktadır. Durkheim’a göre toplumsal bilinç, bir toplumun
bireylerindeki ortak inanç ve duyguların bütünüdür. Ve bu bütün, kendine özgü yaşantısı olan
belirlenmiş bir sistem oluşturur.3
Weber ise toplumu, bireyler arası ilişkilerin bütünü olarak tanımlar. Weber için toplumsal
gerçek, toplumsal olgular bireysel davranışlar ve onların anlamlarından ibarettir. Bireylerin
toplumsal davranışları, karşılıklı olarak birbirlerine uyar ve birbirlerine bağlanan toplumsal
ilişkiler meydana getirirler. Bu bir toplumsal oluşum süreci içinde gerçekleşir ve bu oluşumla
toplumsal düzen sağlanır.4
Bu derste, Sosyoloji Tarihinin bize öğrettiği tüm bu bilgileri tabii ki bir yana bırakmadan,
ama aynı zamanda toplumu zihnimizde somutlaştırmaya izin verecek ölçüde yalın bir şekilde
kavramaya çalışmamız gerekmektir.
Bu nedenle öncelikle güncel bir gözlemi örnek vererek başlamak istiyorum. Sosyal
medyada takip ettiğim paylaşımlarda çoğunlukla toplum baskısına dair yorumlar dikkatimi
çekiyor. Toplumun oluş gerekçesi bireye baskı yapmak mıdır? Eğer toplumun temel varoluşu
birey üzerinde baskı kurmak ise, bireyler neden toplumları muhafaza etmektedir? Neden
toplumlar tarihsel süreç içinde kendiliğinden ortadan kaybolmamıştır?
Toplumu kavramak açısından ikinci örneği edebiyattan vermek istiyorum. Daniel
Defoe’nun 1719 yılında basılan Robinson Crusoe adlı kitabını herkes bilir. Roman türünün ortaya
çıkışı açısından da önem taşıyan bu kitap, dünyayı gezme hayalleri kuran Robinson’un
İngiltere’den denizlere açılması, başına gelen çeşitli ve tehlikeli olaylar sonucunda da ıssız bir
adada geçirdiği uzun yılları anlatır. Çocuklar için hazırlanmış kısaltılmış baskıları da olduğu için
Robinson’un maceralarını hemen hemen herkes bilmektedir. Şimdi şu soruyu soralım: Issız adada
yıllarını geçiren Robinson, bu adada gerçekten yalnız mıdır?
Bu iki soruyu şimdilik bir tarafa bırakalım ve çeşitli yazarların yaptığı “toplum”
tanımlarına bakalım.
Raymond Williams, Anahtar Sözcükler adlı kitabında Toplum (Society) teriminin iki
anlamından söz ederek; görece büyük bir insan topluluğunun içinde yaşadığı kurumlar ve ilişkiler
bütünü için kullandığımız en genel terim; ve bu tür kurumlar ve ilişkilerin içinde oluşturulduğu
koşulları anlatan en soyut terim olarak ifade eder. Society kelimesinin kökenini inceleyen

3
4

Doğan Ergun, s: 89-90.
Doğan Ergun, s:108-109.
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Williams, XIV. yüzyılda eski Fransızca société, Latince societas, o da Latince kök sözcük
socius’tan “arkadaş” geçtiğini söyleyerek kavramın analizini yapar.5
Bu tanımdan toplumun özellikle kurumlar ve ilişkiler bütünün somut varlığı ile bunların
oluşturulduğu koşullara referans veren soyutlamayı ifade ettiğini anlıyoruz. Bir başka tanıma
geçelim. Gordon Marshall Sosyoloji Sözlüğü’nde toplumu, ortak bir kültürü paylaşan, belli bir
toprak parçasında yerleşik ve kendilerini birleşik ve özgün bir varlık olarak gören insanlardan
oluşan bir birim olarak tanımlar.6
Bu tanımda dikkat çekici olan nedir? Ortak kültür, belli toprak parçası ve bu toprak
parçasında yaşayan insanların birbirlerini birleşik görmeleri. Peki bu toprak parçasında yaşayan
insanlar bu ortak kültüre ya da toprağa nasıl sahip olmuşlardır? Marshall’in tanımı bu hâliyle
sorumuza cevap vermemektedir.
Sosyoloji adlı Sosyolojiye Giriş niteliğindeki kitabın yazarı Anthony Giddens ise
tanımında bir adım daha öteye gitmektedir. Giddens, bir toplum, belirli bir toprak parçasında
yaşayan, ortak bir politik otorite sistemine tabi olan ve çevrelerindeki öteki gruplardan ayrı bir
kimlikleri olduğunun farkında olan bir insan grubudur, tanımını benimsemektedir. 7
Bir siyasi otoriteye bağlılık ve ortak bir kimlikten sözeden Giddens, toplum tanımında
grup kavramını da kullanmaktadır. Bu aşamada iki soru sorabiliriz. Birinci sorumuz toplum ile
grubu tamamen özdeşleştirebilir miyiz? İkinci sorumuz ise siyasi otoriteye bağlılık nasıl ortaya
çıkmıştır? Bu soruların cevaplarını vermek için toplum üzerine düşünmeye devam etmemiz
gerekmektedir.
Bir başka yazar, Fichter, toplum sosyal gereksinmelerini karşılamak için etkileşen ve
ortak bir kültürü paylaşan çok sayıdaki insanın oluşturduğu bir birlikteliktir, der. Yazara göre, bu
tanımlamayla toplum gruptan ayrılmaktadır. Grup toplumun sadece bir parçasıdır ve bir
toplumun ortak kültürü tek bir kişi veya grubun kültüründen daha oylumludur. Grup kişilerden,
toplum ise gruplardan oluşmuştur, demektedir.8 Ayrıca yazar şu açıklamaları eklemektedir:
1. Toplumdaki kişiler demografik bir birim oluştururlar.
2. Toplum, ortak bir coğrafi mekanda var olur.
3. Toplum işlevsel olarak farklılaşmış temel gruplardan oluşmuştur.
4. Toplum kültürel olarak benzer grupların toplamıdır.
Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s:353.
Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s: 732.
7
Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008, s: 1075.
8
J. Fichter (çeviri: N. Çelebi), Sosyoloji Nedir?, Toplum yayınları, Konya, tarihsiz, s:73
5
6
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5. Ortak dil, değerler, davranış örüntüleri söz konusudur.
6. Toplum baştan aşağı işlevsel bir birimdir. Örgütlenmiş nüfus, çoğul ve eş
güdülmüş eylemlerin dinamik sürekliliği sergiler. İşbirliği yaygındır. Böylece
içsel işlevsel farklılaşmalara karşın toplumun bir bütün olarak hareket
edebilmesi olanaklılaşır. 9
Amiran Kurtkan toplumu (cemiyet) şöyle tanımlamaktadır:
1. Cemiyet sosyal münasebetler ağıdır.
2. Cemiyet aynı zamanda bir sosyal teşkilatlar ağıdır.
3. Cemiyet hem yardımlaşmalara hem de bölünmelere imkan vererek gruplaşmalara
yol açar.
4. Cemiyet insan davranışını bir bakımdan tahdit ederken, diğer bir bakımdan
hürriyete kavuşturma fonksiyonunu ifa eder.
5. Cemiyet devamlı
göstermektedir.10

değişme

hâlindedir

ve

böylece

dinamik

bir

karakter

Yukarıda, “toplum eğer sadece baskı unsuru ise, neden tarihsel süreç içinde ortadan
kalkmamıştır?” şeklinde bir soru sormuştuk. Kurtkan’ın tanımı karşımıza bize baskı ile
özgürlüğü birlikte çıkartmaktadır. O hâlde bu aşamada insanların, toplumsal hayatta baskı dışında
bir takım olanaklara da sahip olduklarını anlayabiliyoruz.
Şimdi Marksist Düşünce Sözlüğü’ne bakalım. Tom Bottomore’un yayın yönetmeni olduğu
bu çalışmada Marx’ın toplum kavramını nasıl kullandığını görebiliyoruz: “Toplum” terimini ayrı
bağlamlarda üç anlamda, ayrışık fakat ilişkili fenomenler olarak kullanmıştır:
1. İnsan toplumu veya “toplumsallaşmış insanlık”
2. Toplumun tarihsel tipleri (örneğin feodal veya kapitalist toplum)
3. Herhangi bir belirli toplum (örneğin antik Roma veya modern Fransa)11

9

J. Fichter, s:73.
Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, 4. baskı, İstanbul, 1986

10

11

Marksist Düşünce Sözlüğü, Yayın Yönetmeni: Tom Bottomore, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s:584.
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Bu bilginin bizi şimdiye kadar üzerinde durduklarımızdan farklı açılımlara götürdüğünü
söyleyebiliriz. Toplum sadece modern zamanlara özgü müdür? Gerçekten de toplum tanımında
“tarih” faktörünü göz ardı etmememiz gerekmektedir.
Şimdi de Gordon Childe’ın, Kendini Yaratan İnsan adlı kitabında anlattıklarını okuyalım:
M.Ö. 4000 yıllarında Doğu Akdeniz çevresinde ve daha da doğuya Hindistan’a doğru tüm
topraklarda, çeşitli toplumlar yaşamaktaydılar. Bu toplumların, yerel koşullara göre çeşitli
ekonomileri olduğu düşünülebilir. Avcılar ve balıkçılar, çapa ekimcileri, göçebe ekimciler ile
sürücüler ve yerleşik çiftçiler. Bunlara bir de daha uzakta, yaban ellere dağılmış başka kabileleri
de ekleyebiliriz. İşte bu insanlar, çeşitli buluşlarla uygarlığı geliştirmişlerdir. Topografya, jeoloji,
astronomi, kimya, zooloji ve botanik gibi birçok bilimsel bilgiler ve tarım, makine tekniği,
metalurji ve mimarlık gibi uygulamalı uğraşı bilgileriyle, bilimsel gerçekleri de yer yer içeren
büyüsel inançlardan oluşan gelenekler, görenekler ve bilgiler biriktirmişlerdir.12
Childe’ın aktardıklarından da anladığımız gibi bir toplumun varlığını gözlemlememiz için
modern zamanları beklememiz gerekmemektedir. Tarih boyunca, tarihsel ve toplumsal koşullara
bağlı olarak belli faktörlerle nitelenebilen toplum tiplerine rastlarız.
Bazıları günlük dilde de kullanılan çeşitli toplum nitelemelerini hatırlayalım: Avcı ve
toplayıcı toplumlar, göçebe ve çoban toplumlar, ilkel tarım toplumları, tarım toplumları, ilkel
toplum, feodal toplum, köleci toplum, endüstri toplumu, kapitalist toplum, geleneksel toplum,
modern toplum, bilgi toplumu, küresel toplum, ağ toplumu, risk toplumu... gibi bu listeyi daha da
uzatarak çok çeşitli toplum tiplerini sayabiliriz.
Kısa bir açıklama yaparsak:
1. Avcı ve toplayıcı toplumlarının daha çok akrabalık bağları üzerinde kurulduğunu,
çevrelerinde tüketebilecekleri besin maddelerini toplayıp hayvanları avlayarak
yaşamlarını sürdürdüklerini ve bu nedenle de yerleşik hayata geçemediklerini
biliyoruz.
2. Göçebe ve çoban toplumlarda tarım ve özellikle hayvanların evcilleştirilmesi
konusunda kimi gelişmeler olsa da yine de henüz yerleşik hayat daha kurulmamıştır.
3. Hayvan gücünün tarımda kullanılmasıyla yeni bir toplumsal oluşum aşamasına
geçilmiştir.
4. Endüstri toplumu aşamasına gelmek için ise XIX. yüzyılı beklemek gerekmiştir. Bu
dönemden sonra artan işbölümü ile, uzmanlaşma ile, üretim biçimi ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan sermaye-zenginlik ve yoksulluk ile zaten sosyolojinin de inşa
edildiği dönemler başlamıştır.
12

Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1983, s: 144.
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Bu temel aşamalara ek olarak bilgi toplumu, küresel toplum ya da risk toplumu kavramlarının
neyi ifade ettiğine baktığımızda, XX. yüzyılın sonlarında meydana gelen değişmelere bağlı
olarak, endüstri toplumu olarak tanımlanan dünyanın zengin toplumlarının, endüstri sonrası
aşamasını ifade ettiğini görüyoruz. Bu dönem özellikle bilgi teknolojilerine bağlı gelişmelerle
bilginin (haberlerin), sermayenin ama aynı zamanda çeşitli risklerin ortaya çıktığı ve tüm
dünyaya hızla yayıldığı yeni koşulların toplumunu değişik niteliklerine vurgu yaparak
anlatmaktadır.
Belirleyici noktalarını vurgulayarak yaptığımız bu kısacık özetten de anlaşıldığı gibi,
toplumlar tarihle ilişkilidir ve tarih boyunca değişerek, dönüşerek farklılaşmaktadırlar.
Dolayısıyla zihnimizde toplumu kurmaya çalışırken bu boyutu göz ardı etmemiz gerekmektedir.
Doğan Ergun da Sosyoloji kitabında şunları anlatmaktadır: Tarihte ve tarih öncesinde ne
kadar eskilere gidilirse gidilsin insanın grupta ya da gruplarda yaşadığını görürüz. Ve bu
grupların az çok örgütlenmiş oldukları, adetlere, geleneklere, toplumsal inançlara sahip oldukları
anlaşılmıştır. İlk ve en önemli kesinlik, bu insan gruplarının, doğada ve doğayla olan ilişkileri
içinde oluşmasıdır. “İnsan yalnız yaşayamaz” demek, onun birkaç başka kimseye ihtiyacı
yüzünden grupların oluştuğunu söylemek ve doğa temel ögesini dikkate almamak demek
değildir. Bir insanın ihtiyaçlarının, öteki insanların çalışmasına bağlıdır ve bu, her insan için
böyledir. Yaşamaya devam edebilmesi için doğanın güçlerine karşı bir insanın tek başına
savaşamaması, tek olanak ve salt zorunluluk olarak insanların güçlerini birleştirmiştir, bir arada
olmalarını sağlamıştır. Bugünkü sosyoloji, doğa içinde bir arada olma gerçeğinden hareket
ederek, toplumu, insanların doğayla ilişkilerinin ve kendi aralarındaki ilişkilerin bir bütünü olarak
tanımlamaktadır. Bu ilişkiler bütünü, bir yapıda biçimlenmiştir ve bu biçime “toplumsal yapı”
denir.13
Bu çerçeveyi esas aldığımızda şu tanımı benimseyebiliriz: Toplum, karşılaştıkları
sorunlarını çözebilmek amacıyla tarihsel süreç içinde örgütlenerekbir araya gelmiş
insanların oluşturduğu bir birimidir.
Bu tanımın önemi, insanların ya da bireylerin var olmak ve ilerleyebilmek için tarihsel
süreçte örgütlü bir şekilde yaşamalarından toplumların ortaya çıkmış olduğunu vurgulamasıdır.
Bu noktayı belirttikten sonra daha detaylı bir toplum tanıma geçebiliriz: Toplum, belirli bir
dönemde ortak ve karşılıklı bağımlılık içinde yaşayan, en geniş anlamda doğaya karşı
mücadele etmek amacıyla birleşmiş insanlardan oluşan ve birbirini izleyen kuşaklar
yoluyla kültürel süreklilik kazanan, bir ölçüde kendi kendine yeterli bir birimdir. 14Bu daha
detaylı tanım ise bize çok önemli bir başka vurguyu yapıyor: kültürel süreklilik. Çünkü ancak
13

Dogan Ergun, 100 soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul, 2003, s:149.

14

Barlas Tolan, Toplumbilimlerine Giriş, Adım Yayınları, Ankara, 1991, s:201-202.
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süreklilik olduğu zaman hem kültür üretilebilmektedir hem de bu birikim aracılığıyla, söz konusu
örgütlenme ilerleyebilmekte ve gelişebilmektedir.
Toplumun, tarihsellik, örgütlülük ve süreklilik şeklinde karşımıza çıkan temel unsurlarının
altını çizdikten sonra, diğer özelliklerini de içeren bir özet yapabiliriz:
1. Toplum, bireyleri birbirine bağlayan,
insanlarınoluşturduğu bir sistemdir.

karşılıklı

etkileşimi

hâlinde

olan

2. Toplum insan davranışlarının gerçekleştiği, insanlar arasındaetkileşimin olduğu bir
organizasyondur.
3. Toplum, insan davranışlarını sınırlar, özgürleştirir, davranışlar için kurallar koyar.
4. Toplum, birçok eylem ve usuller sistemidir.
5. Toplumda otorite, yardımlaşmalar ve dayanışmalar, gruplaşmalar ve bölünmeler
vardır.
6. Toplum sürekli değişim içinde olan bir sosyal ilişkiler ağıdır ve etkileşim içinde olan
ve kültürü paylaşan insanlara denir.
7. Toplum aynı zamanda bir sosyal ilişkiler ağıdır. İnsanlar birbirlerine karı-koca,
evlat-ebeveyn, isçi-işveren gibi statülerle bağlıdır.15
Küçük Gruplar Sosyolojisi dersimizin bu ilk haftasında, içinde yaşadığımız toplumu
zihnimizde berraklaştırmak ve somutlaştırabilmek amacıyla, çok çeşitli açılardan yaklaşarak
tanımlamaya çalıştık. Toplumu tanımlayabilmek için, bu oluşumun tarihsel boyutu olan bir
örgütlenme olduğunun ve kuşaklar aracılığıyla sağlanan süreklilik yani kültürel aktarım ve
birikimin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladık.
Dersin başında iki soru sormuştuk. Birinci sorumuzun cevabını yukarıda verdik. Günlük
gözlemlerimiz sadece baskıya vurgu yapsa da toplum bireyler üzerinde sadece baskı yapmaz.
Oluşturulan bu örgütlenme aracılığıyla toplum, bireylerin sorunlarını çözdüğü için var olmaya
devam etmektedir.
İkinci ise, Robinson ada gerçekten tek başına mıydı? sorusu idi. Robinson adada tek başına
değildi. Çünkü Robinson, kendisini oluşturan kültürün bir ürünü olarak, adada var olabilmişti.
Adaya çıktığı güne dek öğrendikleri vasıtasıyla kendisine bir yaşam alanı inşa ettiği gibi,
inançlarını da sık sık okuruna hatırlatmıştır.

15

Halil Ibrahim Bahar, Sosyoloji, USAK yayinları, Ankara, 2009, s:25-26.
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Bu noktada toplumun modern zamanların bir ürünü olmadığını rahatlıkla söylemek
mümkündür. Ama sosyoloji modern zamanların ürünüdür. İkinci dersimizde kısaca sosyolojinin
ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinde duracağız.

13

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste çeşitli toplum tanımları üzerinde durduk. Zihnimizde toplumu
somutlaştırabilmek için, bazı tanımların neden eksik olduğunu tartıştık. Bizim açımızdan
toplumun tarihsel boyutunun önemli olduğunu vurguladık. Toplumun bir örgütlenme olarak
tanımlanması gerektiğini ve kuşaklar boyunca süreklilik sayesinde oluşan kültürün toplumun
anlaşılmasında iki önemli unsur olduğunu belirttik.

14

Bölüm Soruları
1) Toplum nasıl tanımlanabilir? Faklı tanımlar arasındaki farklılıkları değerlendiriniz?
2) Toplum tanımında hangi unsurları öne çıkarttık ? Neden?
3) Robinson Cruose örneğini hangi amaçla kullandık?

15

2. SOSYOLOJİNİN TANIMLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyolojinin ortaya çıkış koşulları hakkında bilgi sahibi olacağız.

17

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küçük Gruplar Sosyolojisi dersinin ikinci haftasında sosyolojinin doğuş koşulları,
tanımlanması ve sosyolojinin konusu hakkında bilgi vererek dersimize devam edeceğiz.

18

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyolojinin ortaya çıkış
koşullarını düşünmek.
Sosyolojik imgelem
üzerinde düşünmek.
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Giriş
Küçük Gruplar Sosyolojisi dersimizin ilk haftasında toplum tanımları üzerinde durduk.
Toplumu tanımlayabilmek için çok çeşitli faktörlerden söz edilebileceğini değişik yazarlara
referanslar vererek gösterdik. Ders notlarımızın sonunda bizim için hangi unsurların
vurgulanması gerektiğini de belirttik.
Bu haftaki dersimize ise sosyolojiyi tanımlayarak başlayacağız. Daha sonra sosyolojinin
konusu ve dalları hakkında bilgi vererek devam edeceğiz.
Sosyolojinin bir XIX. yüzyıl bilimi olduğu bütün kaynaklarda karşımıza çıkar. Sosyoloji
sözlüğü ilk olarak 1830 yılında Fransa’da Comte tarafından kullanılmıştır. İngilizce’de ilk
kullanılışı ise 1843’dür. Spencer 1876-1896 yılları arasında Principles of Sociology adlı üç ciltlik
eserini yayınlamıştır. Fransızca’da Durkheim’ın, Almanca’da Weber’in çalışmalarıyla birlikte
XIX. yüzyıl biterken konumuz belirgin bir biçimde genişlemiştir.16
En kısa ifadesiyle sosyolojiyi toplumları inceleyen bilim dalı olarak tanımlayabiliriz.
Terim ilk kez XIX. yüzyılda karşımıza çıktığına göre, toplumlara ya da toplumsal sorunlara
yönelik ilgi XIX. yüzyılda mı ortaya çıkmıştır? İlk sorumuz olmalıdır.
Tarihte Auguste Comte’dan önce de insanlar toplum yapısı, sorunları ve çözüm yollarını
araştırmak ve çözmek için çaba harcamışlardır. Toplum üzerine düşünmüşlerdir. Doğan Ergun’un
ifadesi ile, toplumsal gerçeği anlamaya, onun sorunlarını çözmeye, daha doğrusu bir toplumsal
yapı düzenlemeye yönelen, bugün, toplumsal felsefe ya da siyasal felsefe ve hatta toplumsal
düşünce deyimleriyle adlandırdığımız düşünce biçiminin tarihi, insan düşüncesi kadar eskidir.
Çeşitli dönemlerde bu amaçlarla düşünen, çözüm yolları bulmaya çalışan çeşitli kişiler olmuştur.
Sosyolojik düşünceye katkıları ne olursa olsun, ya da sosyolojik düşünceye öncülük etmeleri
dereceleri ne olursa olsun, bu kişiler sosyolog değildirler. Sosyolojinin ortaya çıkışından önce
insan ve topluma dair konular, felsefe, din metafizik ve ahlâk içinde ya da bunlar açısından
düşünülüyor ve inceleniyordu. Bu bağlamda, Platon ve Aristoteles gibi İlk Çağ filozoflarını, Batı
Orta Çağında toplumsal felsefe ile ilgilenen Aquinali Thomas’ı, Doğuda özellikle İbn Haldun’u
sayabiliriz. Yeni Çağ düşünürleri Hobbes, Spinoza, Leibniz’i ve sonraları karşımıza çıkan J.J.
Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu da toplumsal felsefe ile ilgilenen düşünürlerdir.
O hâlde insanların içinde yaşadıkları gruplar ve toplumlarla ilgili daima gözlemlerde
bulunduklarını, düşünceler ileri sürdüklerini kolaylıkla söyleyebiliriz. Farklı uygarlıklarda ve
farklı dönemlerde, filozoflara ek olarak, tarihçilerin, din adamlarının, hukukçuların yazılarında
sosyoloji için de anlamlı olacak düşüncelere rastlarız. Ancak bütün bu saydıklarımızın eserlerinin
ve düşüncelerinin ötesinde XIX. yy’da toplumu inceleyen yepyeni bir bilim geliştirilmiştir.

Raymond Williams, Anahtar Sozcükler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s:358-359.
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Bu gelişim ya da ürün, o döneme dek meydana gelmiş birikimin ötesinde genel anlamda
tarihî ve siyasi gelişmelerin de bir ürünü olarak nitelendirilebilir.
T.B. Bottomore, Toplumbilim başlıklı kitabında, Sosyolojinin oluşumunu sağlayan
koşulların hem toplumsal hem de entelektüel koşullar olduğunu söylemektedir. Sosyolojinin
entelektüel öncülleri:
1. Siyaset felsefesi
2. Tarih felsefesi
3. Evrim konusundaki biyolojik teoriler
4. Toplumsal koşullar hakkında inceleme ve araştırma yapmayı gerektiren toplumsal
ve siyasal reform hareketleri
olarak dört noktada toplanabilir.17
XIX. yüzyılın ilk bölümünde Hegel ve Saint-Simon’un yazıları sayesinde tarih felsefesi
önemli bir entellektüel etkiye kavuşmuştur. Bu yazılar Marx ve Comte’un eserlerini etkilediği
gibi, daha sonrasındaki sosyologlar üzerinde de etkili olmuştur. Bu arada, Comte öncesi, SaintSimon’un sosyolojinin kurucusu olduğunu düşünen yazarlar da olduğunu eklemeden
geçmeyelim. Toplumu, ‘siyasal topluluk’ ya da devletten ayrı bir kavram durumuna tarih
felsefecileri getirmiştir. Tarih felsefecileri toplumsal kurumları yaptıkları incelemelerde konu
olarak ele almışlardır. Böylece, devlet ile toplum arasındaki farklılık dile getirilmiştir.
Yine Bottomore’a göre bir başka önemli nokta, toplumsal ve siyasal reform hareketlerinin
bir sonucu olarak, toplumsal araştırmanın ortaya çıkmasıdır. Toplumsal araştırmanın ortaya
çıkışında, doğa bilimlerinin yöntemlerinin de etkisi olmuştur. Doğa bilimlerinin yöntemlerinin
“beşeri” alanların incelenmesinde uygulamanın mümkün olacağı, “beşeri” olguların da
sınıflandırılabileceği ve ölçülebileceğine dair inanç güçlenmiştir. Bu çerçevede, yoksulluk
sorununa duyulan ilgi de önemlidir. Bu sorunun doğal ya da yaradılıştan gelen bir sorun
olmadığı, ‘toplumsal bir sorun olduğu’ anlayışı ortaya çıkmıştır. Böylece alanda yapılan
araştırmaların ilk örnekleri de kurulmaya başlanmıştır.18
Bu noktada, yukarıda sosyolojinin öncüllerinden saydığımız entelektüel hareketleri de
etkilediğini söylediğimiz XVIII. ve XIX. yy’ın toplumsal koşullarını açıklamamız gerekmektedir.
XVIII. ve XIX. yüzyılın toplumsal koşulları dediğimizde:
17T.

B. Bottomore, Toplumbilim, Beta Yayınları, İstanbul, 1984, s:2.
s:4-5.

18Bottomore,
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1. Sanayi Devrimi
2. Fransız İhtilali
anlaşılması gerekmektedir. Bu iki toplumsal hareketin bir sonucu olarak sosyolojinin
şekillendiğini söylemek mümkündür. Hatta, yaklaşık iki yüzyıllık zaman dilimi içinde meydana
gelen çok kapsamlı toplumsal değişmelerin günümüzde de devam eden hızlı toplumsal
değişmelerin başlangıcı olduğunu söylemek mümkündür. Batı Avrupa’dan kaynaklanan
değişmeler giderek bütün dünyayı etkilemiştir. Her iki toplumsal olay da toplumların yapısını
eskisiyle kıyaslanamayacak derecede kökten değiştirmiştir.
SanayiDevrimi, İngiltere’de XVIII. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyılın ilk yarısına
kadar süren dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, ekonomik, teknolojik ve demografik
değişiklikleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdir. Sanayi Devrimi’ni belirleyen özellikler
konusunda genel bir çerçeve çizilmek istenirse, ağırlıklı olarak kırsal ve tarım toplumundan,
giderek imalata ve endüstriye dayalı kentsel bir toplum hâline dönüşmesini ifade etmektedir.
Sanayi Devrimi kavramı daima ilk sanayi ülkesi olan İngiltere’ye atıfla kullanılmaktadır.19
Öncesinde tabii ki başka toplumsal süreçler de olan (coğrafi keşifler ve sermaye birikimi
gibi) ve 1880-81 yılında Oxford Üniversitesinde ders veren Arnold Toynbee’nin “devrim”
kavramı çerçevesinde ele aldığı İngiliz sanayileşme tecrübesinin özellikleri birkaç başlıkta
incelenebilir:
1. Modern bilim ve deneysel bilginin pazar için üretim sürecine geniş ve sistematik
olarak uygulanması,
2. Ekonomik faaliyetlerin aile içi veya mahalli kullanımlardan çok, ülke çapında ve
uluslararası pazarlar için üretime doğru bir uzmanlaşmaya yönelmesi,
3. Nüfusun kırsal kesimden kentlere göç etmesi,
4. Tipik üretim biriminin genişlemesi, şahsi olmaktan çıkması ve böylece aile ve
akrabalık ilişkilerine daha az, ortaklık ve kamu teşebbüslerine daha fazla dayalı
hâle gelmesi,
5. İşgücünün temel mallar üretiminden mamul mallar ve hizmetler üretimine kayması,
6. Sermaye kaynaklarının daha yaygın ve yoğun olarak kullanılması,

19Gordon

Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat, Ankara, 1999, s: 632.
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Toprak dışındaki üretim araçlarının yani sermaye sahipliğinin ya da bu araçlarla
ilişkinin belirlediği yeni sosyal ve mesleki sınıfların doğması.20
Yukarıda saydığımız hususları değerlendirmeye çalışırsak; öncelikle Sanayi Devriminin
bir yönünün, bir dizi teknik yenilikler olduğunu söylememiz gerekmektedir. Seri üretim önemli
bir teknik yeniliktir. Aynı şekilde seri üretim için buhar gücünden faydalanılması dönemi
karakterize eden koşullardan biridir. Bu teknik gelişmelere bağlı olarak buhar gücüyle çalışan
yeni makine türleri piyasaya sürülmüştür.
Teknik gelişmelerin tamamlanması demografik süreçlerle mümkün olmuştur. Yani,
teknik icatlar çok daha geniş çaplı birtakım sosyal ve ekonomik değişikliklerin bir parçasıydı.
Öncelikle çok büyük miktarda iş gücü kitle hâlinde kırsal alandan durmaksızın büyüyen sanayi
sektörüne göç etmeye başladı. Bu sürecin sonucu olarak tarımsal üretimde makinalaşmanın
yaygınlaşması mümkün oldu. Dolayısıyla da bu süreç şehirlerin tarihte görülmemiş bir ölçüde
büyümesine de yol açtı. Bu süreçte önce üretimin küçük atölyelerde yapıldığı bir aşama
gerçekleşti sonra ise büyük sermayelerin oluşması ile birlikte fabrikalarda üretimin yapıldığı
aşama oluştu.
XIX. yy’dan önce şehirleşmenin en fazla olduğu toplumlarda bile, şehir ve kasabalarda
yaşayanların nüfusun yüzde onunu geçmediği hesaplanmıştır. Modern ölçütlere göre sanayi
öncesi toplumlarındaki bütün kentler, nispeten ufak yerlerdi. XIV. yy Londra’sının nüfusu
30.000, Floransa’nın nüfusu 90.000 olarak hesaplanmıştır. XIX. yy’a girerken Londra’nın nüfusu
900.000 kişi ile bütün şehirleri geride bırakmıştır. Ancak ülke çapında bakıldığında nüfusun
sadece küçük bir azınlığı irili ufaklı kentlerde yaşıyordu. Yüzyıl sonra nüfusun yaklaşık %40’ı
nüfusu 100.000 ve daha büyük kentlerde oturuyordu. Nüfusun %60’ı ise 20.000 ve daha fazla
olan kentlerde yaşıyordu.

20

Phyllis Deane, İlk Sanayi İnkılabı, TTK Basımevi, Ankara, 1994, s:1-2.
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Dünya Nüfusunun Kentlerde Yaşayan Yüzdesi
20.000 veya üzeri nüfusu

Y
ıllar

olan

100.000 veya üzeri nüfusu
olan kentler

kentler
1

2.4

1.7

1

4.3

2.3

1

9.2

5.521

800

850

900

Tablo 1
Gerçekten de karşımızda duran tablo, -nüfusun yer değiştirmesi, buna bağlı olarak
ekonomide, üretim biçiminde, mekânın organizasyonunda, yaşam tarzlarında… ortaya çıkan
farklılaşmalar- toplumsal yapının ne denli köklü bir biçimde değiştiğini göstermektedir.
Konumuz Sanayi Devrimi sırasındaki nüfus hareketleri olduğu için, yukarıda1800-1900 yılları
arasındaki değişimi gösterdik. Burada günümüz dünya nüfusunun, kır-kent oranlarına
baktığımızda kentlerde yoğunlaştığını eklemekle yetinelim.
Üçüncü olarak taşımacılık konusunun altını çizmek gerekmektedir. XIX. yüzyılla birlikte
demiryolu sisteminin geliştirilmesi, malların hızla taşınmasına imkan sağlamıştır. Burada da yani
taşımacılıkta da buhar gücü kullanılmıştır. Taşımacılık, hem ham maddelerin çıkarılıp
fabrikalara taşınmasında, hem sanayi ürünlerinin farklı bölgelere dağıtımında, hem de şehirlerin
ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin temin edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Hatta gelişimi
mümkün kılmıştır. Bu çerçevede, sömürgelerden hammaddelerin sağlanmasının ve mamullerin
hem ülke içinde hem de ülke dışında satılmasında da sömürgecilikle beraber taşımacılığın
önemli olduğunu ifade etmek gerekir.
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Sanayi devriminin bir sonucu ve ilk dönem sosyolojinin tartıştığı temel konulardan biri
olarak işbölümü ile uzmanlaşmadan ve sınıf çatışmasından da söz etmek gerekmektedir. Seri
üretim beraberinde, üretim sürecinin belli noktalarında uzmanlaşmış işçileri ortaya çıkardı. Bu
zinciri tamamlayan diğer halka sermaye sahibi olan yeni ve güçlü burjuvazi idi.
Fransızİhtilali, önceki dönemlerin köylü isyanlarından tamamen farklıdır. 1789 Fransız
İhtilali hem kendine özgü bir olaylar dizisi, hem de siyasal dönüşümlerin simgesidir. 1789
öncesindeki başkaldırılardaki istekler ya belirli kişileri iktidardan düşürmek ya da fiyat veya
vergilerde indirim sağlamak içindi. Ancak Fransız İhtilali sırasında slogan hâline gelen özgürlük,
eşitlik, kardeşlik gibi ideallerin gerçekleştirilmesi isteğiyle gelişen olaylarla toplum düzenini alt
üst olmuştur. Bu alt üst oluşun karmaşık ortamı ilk sosyologların düşüncelerini geliştirmelerine
uygun ortamı sağlamıştır.
Fransız İhtilalinin amacı Tocquville’in belirttiği gibi, Orta Çağ kalıntısı toplumsal
kurumları ortadan kaldırmaktı. Başka bir deyimle, İhtilal feodalizmden kapitalizme geçişi
yansıtmaktadır. İhtilal’den önce Fransız toplumu imtiyazlı ve imtiyazsız çeşitli zümrelere
ayrılmıştı. Asiller ve kilise mensupları imtiyazlı bir zümre iken, ‘Tiers Etat’ adı verilen zümre
imtiyazsızdı. ‘Üçüncü sınıf’ ya da halk olarak da adlandırılan ‘Tiers Etat’in içinde ticaret yoluyla
zenginleşen ve üretim araçlarına sahip olmaya başlayan burjuvalar, esnaf ve zanaatkarlar, yoksul
halk ve köylü de bulunuyordu. O hâlde İhtilal öncesi Fransız toplumu asiller, ruhban sınıfı ve
üçüncü sınıf (ya da halk)dan oluşuyordu.
Temel üretim aracı olan toprağın sahibi asiller ve kilise idi. Ruhban sınıfı örgütlü ve
zengindi. İmtiyaz sahibi ikinci sınıf olan asiller feodal hukuk gereği köylülerin ödemek zorunda
oldukları artı-ürünün geliriyle yaşıyorlardı ama eski güçlerini kaybetmişlerdi. Çünkü asillerin
ticaret ya da üretim yapma hakları yoktu. Üçüncü sınıf, ‘Tiers Etat’ deyimi ise, XV. yüzyıldan
itibaren kullanılmıştır. Çalışan sınıfları ifade eden bu kesimin içine zamanla burjuvazi de
girmiştir. Köylüler ise, foedalizmin çözüldüğü bu dönemde çeşitli yükümlülükler altında
ezilmeye devam etmektedirler. Yine bu dönemde, burjuvazi iktisadi olarak üstün olmasına
rağmen imtiyazlardan yoksundur. Vergiden muaf değildir. Devlet memuriyetine giremez.
Bunlara karşılık zenginliği ile sivrilmektedir.
Burjuva, kelimenin de ifade ettiği gibi kentte oturmaktadır, toprağa bağlı değildir,
geçimini ticaretle sağlamaktadır. XV. yüzyıldan sonra gelişmeye başlayan burjuvazi asiller
sınıfına girme çabasındadır. XVIII. yüzyılda, asillerin güç kaybetmesi, burjuvazinin güç
kazanması sürecinde, burjuvazi ile feodal toplum düzeninin sürmesinden yana olan asiller ve
kilise arasındaki uzlaşmazlık şiddetlenmiştir.
Öte yandan bu süreçte, akla öncelik tanıyan aydınlanma felsefesinin etkilerini de göz
önünde bulundurmak gerekmektedir. Hukuki imtiyazlar eleştiriliyor, evrensel insan
mutluluğundan söz ediliyor ve bunları sağlamak için mutlak monarşinin dayandığı feodal yapının
ortadan kaldırılması gerekiyordu. Bu sırada, Montesquieu’nun “Kanunların Ruhu” ve J.J.
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Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” adlı eserleri etkili oluyordu. Ayrıca, feodal sisteme ve
kiliseye karşı çıkmış olan Voltaire’den, XVIII. yüzyıl Fransız burjuvazisinin aynası niteliğinde
olan Ansiklopediden de söz etmek gerekmektedir. 22
1789’da başlayan kanlı, karmaşık ve uzun yıllar süren siyasi ve toplumsal olaylar dizisini,
iktidarın güçlenen yeni toplumsal sınıf tarafından ele geçirilmesi olarak özetleyebiliriz.
Bottomore, 1750-1850 dönemini sosyolojinin “tarih-öncesi” olarak nitelendiriyor. Bu dönem,
Montesquieu’nun Kanunların Ruhu’nu yayınlaması ile Comte, Spencer ve Marx’ın ilk yazılarını
yayınladıkları tarihler arasındaki dönemdir. Ayrı bir bilim olarak sosyolojinin oluştuğu dönem ise
–yukarıdaki anlattığımız ortamda gelişerek- XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın ilk
bölümüdür. Bottomore, bu dönemin sosyolojisinin özelliklerini şöyle ifade ediyor:
1. İnsan toplumunun tarihinin ve toplumsal hayatın tümünü birden kapsamak
istemektedir.
2. Önce tarih felsefesinin etkisiyle, ardından evrim konusundaki biyolojik teorinin bu
etkiyi pekiştirmesiyle toplumsal evrimin temel aşamalarını ve işleyişini açıklamaya
çalışmaktadır.
3. Doğabilimlerine benzer, pozitif bir bilim olarak kurulmaktadır.
4. Ardında yer alan önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal süreçlerle bağlantılı olarak
–Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali- yeni sanayi toplumunun bilimi olmuştur.
Bilimsel olduğu kadar ideolojik bir karaktere de sahip olmuştur.23
Birinci dersimizde toplum sadece modern zamanlara özgü bir oluşum mudur? sorusunu
sormuştuk. Şimdi şunu söyleyebiliriz, bu soru sosyoloji için de geçerlidir. Wallerstein’in başkan
olduğu komisyonun hazırladığı raporda şu açıklamayı buluruz: “Sosyal bilim modern dünyaya
ait bir girişimdir. Kökleri, on altıncı yüzyıldan beri tam olgunluğa erişen, kuruluşunda onun da
kendine düşeni yaptığı ve parçası olduğu modern dünyada, gerçeklik hakkında, bir biçimde
ampirik olarak doğrulanan sistemli, dünyevi bilgi üretme çabasına dayanır.”24Burada sosyal bilim
olarak geçen ifadeyi kuşkusuz sosyoloji olarak da değerlendirebiliriz.
XIX. yüzyılın entelektüel tarihine bilginin disiplinlere ayrılması ve meslekleşmesi, yani yeni
bilgi üretmek üzere devamlılık gösteren kurumsal yapıların oluşturulması süreci damgasını
vurmuştur. Farklı disiplinlerin kurulma sürecinin ardında yatan varsayım, sistemli araştırmanın
gerçekliğin farklı alanlarında uzmanlaşılmasını gerektirdiği yolundaki inançtı ve gerçeklik
rasyonel olarak farklı bilgi kümelerine ayrıştırıldı. Bu tür bir rasyonel bölümleme, etkin, yani
22Murat

Sarıca, Fransız İhtilali, Gercek Yayınevi, İstanbul, 1995, s:11-29.
s: 6-7.
24Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996, s:12.
23Bottomore,

27

entelektüel olarak üretken olma vaadi taşıyordu. Doğa bilimleri kendilerine bir tür özerk
kurumsal hayat oluşturmak için üniversitenin canlanmasını beklememişlerdi. Daha erken
harekete geçebilmeleri ise, hemen yararlanılabilecek pratik sonuçlar elde etmeyi vaat etmelerinin
sosyal ve siyasal destek bulmalarını kolaylaştırmasıyla açıklanabilir.25
Fransız İhtilali ile kültürel bir altüst oluş yaşanıyordu. Siyasal ve sosyal dönüşüm yönündeki
baskılar ivme ve meşruiyet kazanmıştı. Pek çok kişi çözümün, halkegemenliğinin hızla norm
hâline geldiği bir dünyada, önlenemez görünen sosyal değişmeyi, kuşkusuz çapını sınırlı tutma
umuduyla, örgütlemek ve rasyonelleştirmekten geçtiğini savunuyordu. Ama eğer sosyal değişim
örgütlenecek ve rasyonelleştirilecek idiyse, daha önce onu incelemek ve değişmeye yön veren
kuralları anlamak gerekiyordu. Sonradan sosyal bilimler adını verdiğimiz çalışmaların üniversite
yeri olması bir yana, bunlara ciddi bir sosyal ihtiyaç vardı. Üstelik, yeni bir sosyal düzenin
istikrarlı bir biçimde kurulmasına çalışılacaksa, söz konusu bilimin olabildiğince kesin ( ya da
pozitif) olmasında yarar vardı. Bu amaçla 19. yüzyılın ilk yarısında modern sosyal bilimin
temellerini atmaya girişenler, özellikle B. Britanya ve Fransa’da, taklit edilecek model olarak
gözlerini Newton fiziğine çevirdiler.26
Örneğin Comte, siyasal endişelerini açıkça ortaya koymuştur. Yapmak istediği, Batı’yı,
Fransız İhtilali’nden sonra gündeme gelen ‘entelektüel anarşi’ yüzünden ‘zorunlu bir yönetme
biçimi’ hâline gelen ‘sistematik yolsuzluk’tan kurtarmaktır. Comte’a göre sosyal fizik, (sosyoloji
kelimesini ortaya atmadan önce, toplumu ve toplumsal olguları inceleyecek bilimi ‘toplumsal
fizik’ olarak adlandırıyordu.) sosyal sorunların çözümünü uygun eğitim almış ‘sınırlı sayıda
seçkin zeka’ya devrederek düzen ve ilerlemenin bağdaştırılmasını sağlayacaktı. Bu yoldan yeni
bir manevi güç oluşturularak Devrim ‘sonlandırılacak’tı. Görüldüğü gibi, yeni sosyal fiziğin
teknokratik temeli ve sosyal işlevi açıktı.27
Sosyolojinin, içinden geçtiği tarihsel ve toplumsal süreçle nasıl bağlantılı olduğuna dair
açıklamamızı daha fazla uzatmayacağız. Ama şunları da eklemeden geçmememiz gerekmektedir:
XIX. yüzyıl ortalarından XX. yüzyılın başlarına kadar –Marx’ın, Weber’in ve Durkheim’ın
yapıtlarında- cesur kuramsal yaklaşımlar, sosyolojinin yöntemiyle ilgili keskin önermeler ve
toplumsal yapının temel ögeleri üstüne okkalı incelemeler görülmüş ve bunların tümü birden
sosyolojiyi sıkı bir bilimsel soruşturma biçimi olarak kurarak, ampirik toplumsal araştırmaların
büyük bir yayılım göstermesine yol açmıştır.28 Ayrıca, sosyolojide doğuşundan bu yana sürekli
bir birine paralel, birbirini eleştiren red ve inkar eden yaklaşımlar bir arada ve zenginleşerek var
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olmuşlardır.29 İlk döneminin bu çok kapsamlı ve kuşatıcı, tarihi, iktisadı, siyaseti de içeren
nitelikteki tezleri, zamanla farklı yönelimlere doğru değişmiştir. Özellikle Amerikan
Sosyolojisinde ve 1940 ve 1950’lerden sonra küçük, dar çerçeveli sorunlar üzerinde uygulanan
sosyolojik araştırma teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır.
Sosyolojinin ortaya çıkışı hakkında bir çerçeve çizdikten sonra, şimdi sosyolojiyi
tanımlamaya çalışalım. Anthony Giddnes Sosyoloji başlıklı kitabında şöyle bir tanım
benimsemiştir: İnsanın toplum yaşamının, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelemesidir.
Sosyolojik incelemenin kapsamı sokakta bireyler arasında gerçekleşen karşılaşmalardan küresel
toplumsal süreçlere yayılacak kadar geniştir.30 Bu tanım, yukarıda açıklamaya çalıştığımız
sosyolojinin başlangıçtaki kuşatıcı tezlerden, dar çerçerveli çalışmalara doğru değişimi gösteren
ve birleştiren bir tanımdır. Devamında Giddens şöyle demektedir: Çoğumuz dünyayı, kendi
yaşamımızın bildik özellikleri bakımından görürüz. Sosyoloji, bizim neden olduğumuz gibi
olduğumuz ve neden davranıyor olduğumuz gibi davrandığımız hakkında, çok daha geniş bir
bakış açısını benimsememiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Yaşamımızın verilerinin tarihsel ve
toplumsal güçler tarafından büyük ölçüde belirlendiklerini öğretir. Bireysel yaşamlarımız,
toplumsal yaşantılarımızın bağlamlarını yansıttığı o ince, ancak karmaşık ve esaslı yolları
anlamak sosyolojik bakış açısı için temeldir.31
Birinci hafta sizlere, toplumsalı gözlemlemek /fark etmek konusundan söz etmiştim. Şimdi de
son olarak bu konuyu yine Anthony Giddens’ın görüşlerinden yararlanarak açıklamaya çalışalım.
Sosyolojik olarak düşünmeyi öğrenmek yani daha geniş açıdan bakabilmek imgeleminin
işlenmesidir. Sosyoloji ile uğraşmak, sadece bilgi edinmek olamaz. Bir sosyoloji incelemesi
Amerikalı sosyolog C. Wright Mills’in deyişiyle sosyolojik imgeleme bağlıdır.
Sosyolojik imgelem bizden, herşeyden önce, kendimizi gündelik yaşamlarımızın bildik
sıradanlığından, yeni bir bakışla ‘uzaklaştırarak düşünmeyi’ gerektirir. Giddens ‘kahve içme
eylemi’ üzerinden giderek düşüncelerini açıklamaya çalışır. Bu konuda sosyolojik olarak ne
söylenebilir?
İlk olarak kahvenin simgesel bir değer taşıdığı söylenebilir. Kahvenin törensel yönü, onu
tüketmekten daha önemlidir. Birçok Batılı için sabah kahve içmek, güne başlamak için ilk
adımdır. Ama gün boyu içilen kahvelerde amaç daha çok insanların bir araya gelmesi ve sohbet
etmesidir. Yani bir toplumsal etkileşim ve törensellik taşımaktadır. Giddens Batı’daki
alışkanlıklardan yola çıkarak bu örneği verse de, Türk kahvesinin de benzer bir özelliği olduğunu
söyleyebiliriz. ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ sözünden, ‘kahve falına kadar’ deyim
ve ritüellerimizi bu çerçeveye koyabiliriz.
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Giddens ikinci olarak kahvenin beyin üzerindeki uyarıcı etkisinden söz eder. Pek çok kişi
kahveyi bu uyarıcı etkisi nedeniyle içmektedir. Uyarıcı ve alışkanlık yaratıcı etkisine rağmen,
uyuşturucular gibi yasaklanan değil çoğunlukla toplumun kabul ettiği bir maddedir. Ancak kimi
toplulukların kafeine karşı olduğu da bilinmektedir. Bu bir sosyolojik ilgi uyandırabilir.
Üçüncü nokta, kahveyi daha geniş bir çerçeveye yerleştirmektedir. Bir fincan kahve içen biri,
dünyanın bütününe yayılan karmaşık bir toplumsal ve ekonomik ilişkiler kümesinin içinde yer
almaktadır. Kahve, dünyadaki en zengin ve en yoksul bölgelerdeki insanları birbirine bağlayan
bir üründür. Bu nasıl bir bağdır? Kahve yoksul ülkelerde üretilen ve çoğunlukla zengin ülkelerde
tüketilen bir maddedir. Çok önemli bir ticari değeri vardır. Uluslararası ticarette petrolden sonra
en değerli mal kahvedir. Üretiminden, içilmek üzere bardağa girdiği ana dek işleyen uzun bir
zincir vardır. Bu küresel çaptaki zincir sosyolojik bir inceleme alanıdır.
Bir fincan kahvenin ardında tarih boyunca ortaya çıkmış toplumsal ve ekonomik gelişme
süreci dördüncü noktadır. Batı beslenme alışkanlıklarına, çay, muz, patates ve beyaz şeker gibi
bazı maddelerle birlikte 1800’lerin sonlarından itibaren girmiştir. Önce seçkinler arasında moda
olmuştur. Bugün içilen kahvenin tamamına yakını Güney Amerika ve Afrika’dan gelmektedir. O
hâlde kahvenin ardında sömürgecilik mirası vardır. Yine Türk Kahvesi açısından bakıldığında da
başka bir tarihsel geçmiş buluruz. Ortadoğu kökeni ya da Osmanlı İstanbul’undaki ilk
kahvehanelerin açılması konuları Türk Kahvesinin farklı boyutlarını gösterir.
Beşincisi ise, kahvenin küreselleşme, uluslararası ticaret, insan hakları ve çevrenin yok
edilmesi hakkındaki çağdaş tartışmaların merkezinde yer almasıdır. Kahve yaygınlaştıkça,
markalaşmış ve siyasallaşmıştır. Tüketicilerin hangi çeşit kahveyi içecekleri ve nereden satın
alacakları konusundaki seçimleri, yaşam biçimi tercihleri hâline gelmiştir. Organik kahve,
kafeinsiz kahve farklı tercihler olacağı gibi, global kahve zincirlerine karşı çıkmak ve bağımsız
kahvehaneleri tercih etmek de farklı açıdan bir tercihi göstermektedir. 32
Giddens’in ‘kahve’ örneği bize sosyolojik düşünce ile ilgili iyi bir örnek oluşturabilir. Hatta
buradan yola çıkarak siz de sosyolojik düşünce pratiği yapabilirsiniz. Örneğin, dalgın dalgın
otobüste ya da tramvayda giderken camdan neleri görüyorsunuz? Aynı kahve örneğinde olduğu
gibi, örneğin camdan ilk gördüğünüz reklam panolarından hareket ederek derece derece hangi
farklı boyutlara ulaşabilirsiniz? Bu dersimizi bu çalışma ile bitirelim.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste önce sosyolojiyi hazırlayan koşullar ve ardından ortaya çıkışında etken olan iki
tarihsel ve toplumsal süreç olan Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali üzerinde durduk. Dersimizi
sosyolojik düşünceyi tasvir ederek bitirdik.
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Bölüm Soruları
1) Fransız İhtilali hangi açıdan sosyolojinin ortaya çıkışında etkili olmuştur?
2) Sosyolojinin öncülleri hakkında neler düşünülebilir?
3) Sosyolojik düşünce nedir? Örneklerle açıklayınız?

32

3.KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİNİN ALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Sosyolojinin Dalları
3.2.Sosyolojinin Diğer Bilim Dalları İle Etkileşimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küçük Gruplar Sosyolojisi dersinin üçüncü haftasında küçük gruplar sosyolojisi alanını
ortaya koyabilmek için önce sosyolojinin alt dalları hakkında bilgi vereceğiz; ardından da
bu çerçevede sosyolojinin ilişkili olduğu iki disiplin olan psikoloji ve sosyal psikoloji ile
sosyolojinin etkileşimini inceleyeceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyolojinin alt dalları
hakkında bilgi sahibi olmak.
Sosyolojinin diğer bilim
dalları ile olan ilişkileri
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar


Sosyolojinin alt dalları,



Sosyoloji ve psikoloji,



Sosyoloji ve sosyal psikoloji

37

Giriş
Geçen haftaki dersimizde sosyolojiyi ortaya çıkış koşulları içinde tanımlayarak,
sosyolojinin konusu üzerinde durduk. Dersin son bölümünde de toplumsala dair olanları nasıl
algılayabileceğimizi görmeye çalıştık. Sosyoloji alanına ilgi duyan kişiler olarak nasıl sosyolojik
düşünebiliriz, içinde yaşadığımız toplumda olup bitenleri nasıl sosyolojik olarak
anlamlandırabiliriz, konusu üzerinde durduk.
Bu derste işte bu konuyu biraz daha somutlaştırabilmek için önce bugünkü sosyolojinin
dalları diyebileceğimiz alanlar üzerinde duracağız.
Kuşkusuz sosyolojide de diğer bilim dallarında olduğu gibi uzmanlaşma sözkonusudur.
Ancak bu uzmanlaşma, örneğin mühendislik ya da tip alanındaki uzmanlaşmalara benzemez.
Örneğin aşağıda ele alacağımız sosyolojinin çeşitli dallarıyla ilgili çalışan sosyologlar,
dünyalarını sadece bu alanlar sınırlamamıştırlar. Çünkü sosyolojide ya da sosyal bilimler
alanında daha kapsamlı ve derinlikli değerlendirmeler yapabilmek için, bakış açımızın geniş
olmasında fayda vardır. Kaldı ki, yine bizim alanımızda çok disiplinli çalışmalar hep önemli
olmuştur. Burada sosyolojinin dalları üzerinde durmamızın amacı, sosyolojinin konusunu ve
küçük gruplar sosyolojisinin alanını daha iyi kavramamız ve zihnimizde somutlaştırmamıza
yapacağı katkıdan dolayıdır. Sosyolojinin dalları hakkında bilgi verdikten sonra küçük gruplar
sosyolojisini hangi çerçevede ele alınabileceğini de görmüş olacağız.
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3.1. Sosyolojinin Dalları
Her bilim gibi sosyolojinin gelişimi de yönteminin gelişmesine ve araştırma alanlarına giren
sorunların artışına paralel olarak çeşitli uzmanlık dallarına ayrışmasıyla sonuçlanmıştır.
Sosyolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşan araştırmacıların, toplumsal gerçekliğin bütününü ve
bütünün parçalarıyla karşılıklı ilişkisini sürekli göz önünde tutması zorunluluğu, bu
uzmanlaşmanın bir parçalanma görünümünü almasını engellemektedir. Her sosyolog belli bir
alanda uzmanlaşmadan önce sosyolojinin temel kavramlarını, yöntem ve tekniklerini, kuramsal
çerçevesini kavrar. Burada tanıtacağımız bazı uzmanlık alanlarını sosyolojinin genel bilgi,
yöntem ve yaklaşımlarının çeşitli alanlara uygulanması şeklinde değerlendirmemiz
gerekmektedir.
a) Eğitim Sosyolojisi
Eğitimi en geniş anlamda kültürün kuşaklar arasında aktarılması olarak kabul edebiliriz. Bu
tanım aynı zamanda bireylerin tüm toplumsallaşma evrelerinin eğitim sosyolojisinin konusu içine
girdiğini de bize gösterir. Kültür ve toplumsallaşma konularının üzerinde ileride detaylı olarak
duracağız.
Bir toplumsal kurum olan eğitim de diğer toplumsal kurumlar gibi tarih boyunca
farklılaşmıştır. Hatta eğitim kurumunun zamanımızda çok özel ve uzmanlaşmış bir alan olduğunu
da söylemek mümkündür. Tarih boyunca en belirgin farklılaşma ekseni, işlevinin daha çok aile
içi ilişkilerle yürütüldüğü geleneksel toplumlarla, rekabet ve uzmanlaşmanın bir gereği olarak
modern toplumlardaki neredeyse tamamen aile dışı bir uzmanlık alanı olmasıdır.
Eğitimin bir başka toplumsal boyutu, çocukların başarı faktörünün neye bağlı olduğunun
incelenmesidir. Ailenin sosyo-ekonomik durumu ile okuldaki başarı arasındaki ilişkiler
incelenmektedir. Toplumun demografik özelliklerine bağlı olarak eğitimin planlanması yine
eğitim sosyolojisinin alanıdır. Örneğin, genç nüfusun hangi yaş grubunda yoğunlaştığının
bilinmesi buna uygun okul ihtiyacının da planlanmasına imkan verir.
Son dönemlerde yaygın olarak karşımıza çıkan yaşam boyu eğitim, yeni uzmanlık alanları ve
eğitim kanalları da eğitim sosyolojisi için ilginç konular olabilir. Bu bağlamda şu anda bizim de
dahil olduğumuz uzaktan eğitimi araştırmak ve hatta üniversitelerin yeniden tanımlanması eğitim
sosyolojisinin araştırma alanına girecektir.
b) Edebiyat Sosyolojisi
Edebiyatın toplumsal boyutunun anlaşılması XIX. yy’da olmuştur. Toplumsal roman bu
dönemin ürünüdür. Ancak edebiyat sosyolojisinin asıl gelişimi II. Dünya Savaşı sonrasında
gerçekleşmiştir.
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Edebiyat sosyolojisi hem içinde oluştuğu toplumun bir yansımasıdır hem de o toplumu
oluşturan insanlar arasındaki etki yollarından biridir. Edebiyat sosyolojisinin araştırmaları edebî
olguların toplumsal çerçevesini, yazarların nitelik ve oluşumları yönünden edebi üretimi,
yazarların toplumsal özelliklerini, meslek olarak örgütlenmelerini, yayımcılığı, edebiyat
ürünlerinden yararlanmanın koşullarıyla etkenlerini, yazar-okur ilişkilerini, edebiyatın toplumsal
işlevlerini ve anlamlarını kapsar. Edebiyat ürününün topluma yaptığı tanıklık ya da toplumu
anlama konusunda araç olma durumu hakkında farklı tartışmalar vardır.
c) Sanat Sosyolojisi
Sanat sosyolojisi, sanat ile o sanat eserlerini yaratan toplumlar arasındaki ilişkileri
incelemektedir. Toplumsal yapılar, bu yapıların değişimi ya da gelişimi sanatta da nasıl benzer
değişim ya da gelişimler yaratır? Sanat sosyolojisinin bakış açısından biri budur. Ayrıca bir grup
olarak sanatçıların toplumdaki rolünü açıklamaya çalışır. Son olarak, sanatla toplumsal yaşantı
arasındaki ilişki ya da ilişkinin derecesini sanat sosyolojisi incelenmektedir, diyebiliriz.
d) Hukuk Sosyolojisi
Hukuk, normatif bir bilimdir. Hukuk sosyolojisi ise, hukuku toplumsal gerçeğin bir parçası
olarak ve öteki toplumsal olaylarla ilişkileri içinde incelemektedir. Hukuk sosyolojisi toplumsal
normların toplumsal gerçeklikle ilişkilerini araştıran sosyologlarla hukukçuların ortak alanıdır.
Hukuk sosyolojisi, hukuku iki yönden ele alır: Somut toplum yaşamının bir ürünü olarak ve
bu gerçek toplum yaşamının bir düzenleyicisi olarak. Hukukla öteki toplumsal etmenler
arasındaki nedensellik ilişkisi şu durumlarda açıkça görülür: Aynı insan ilişkileri birbirinden
farklı toplumsal çevrelerde değişik hukuksal kalıplara sokulmuştur. Öte yandan, değişik
toplumların birbirlerinden ‘iktibas’ yoluyla koydukları yasalar ayrı toplumlarda değişik
uygulamalar göstermektedir. Yasanın metni aynı kaldığına göre bu çeşitlenme ancak
toplumsal koşulların farklı oluşu ile açıklanmalıdır. Hukuk sosyolojisinin çerçevesi içine suç
sosyolojisini de ekleyebiliriz. Suç sosyolojisi açısından suç, hukukun ya da bireydeki yanlış bir
şeylerden kaynaklandığını söyleyen psikolojinin tanımlarının ötesinde, toplumsal koşullara bağlı
olarak açıklanmaktadır.
e) Din Sosyolojisi
Dinî, toplumsal ilişkiler, değerler ve toplumsallaşma çerçevesinde açıklanabilecek toplumsal
ve kültürel bir olgu olarak ele alır. Bazı sosyologlar dinin temel işlevinin toplumsal dayanışmayı
güçlendirmek olduğunu savunurlar. Din, doğaüstü güçlere yönelen bir inanç sistemi olarak
insanların nasıl düşüneceklerini, yaptırıma dayalı bir davranış sistemi olarak da nasıl
davranacaklarını belirler. İnançlar ibadet ve törenler sayesinde sürekli olarak diri ve güçlü tutulur.
Dinlerin temeldeki süreklilik özelliğine karşın gene de değiştikleri, farklılaştıkları
görülmektedir. Toplumsal-ekonomik kurumların gelişimiyle dinsel inançlar arasındaki ilişki
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sosyolojik bir ilgidir. Weber’in Protestan ahlâkı ve Kapitalizm Ruhu bu tür bir incelemedir. Din
kurumu, sosyolojinin ilk dönemlerinden beri ilgi alanında olmuştur. Bu noktada Durkheim’in
‘Din Hayatının İlksel Biçimleri adlı 1912 tarihli eseri de örnek olarak verilebilir.
f) Siyaset Sosyolojisi
Siyaset sosyolojisi, siyasal olguları toplumlardaki etki ve tepkilerin sonucunda ortaya
çıkan gözlemlenebilir şeyler olarak ele alır. Siyasal kurumların doğuşu, oluşumu ve yayılması,
toplumlar arasındaki siyasal olguların benzerliği, siyasal olay kategorileri, siyasal eylem
biçimleri, ekonomik yapılarla siyasal rejimler arasındaki ilişkiler incelediği konulardan
bazılarıdır. Siyasal partiler, partilerin ve seçmenlerin toplumsal/ideolojik/dinî/sosyo-ekonomik
nitelikleri, baskı gruplarının toplumsal ve ekonomik özellikleri, siyasal davranış ve oy verme,
ideoloji, kamuoyu ve propaganda gibi konular da siyaset sosyolojisinin alanına girmektedir.
g) İktisat Sosyolojisi
İktisat başlı başına bir disiplindir ve kendine özgü yöntem ve teknikleri vardır. Toplumsal
bilimler içinde en matematiksel olanı da iktisattır. Sosyolojik incelemede ise ekonomik faktörler
çok belirleyicidir. Örneğin toplumsal sınıflar, meslek grupları, köy ve kentsel özellikler
sosyolojik araştırmalarda gözönünde tutulmaktadır. Bu söz ettiklerimiz ayrı sosyolojik alanlar
olduğu gibi iktisat sosyolojisinin de alanını belirlemektedir.
h) Köy Sosyolojisi
Temel ekonomik uğraşın toprak olduğu köyler ve köylerdeki toplumsal yaşam, köy
sosyolojisinin alanı içine girmektedir. Doğal, ekonomik, demografik, morfolojik, çevresel
bağlamlarda köyü kentten ayıran özellikler ve bunların köy toplumsal yaşamına etkisi köy
sosyolojisinin konuları arasındadır. Bir yaşam ve yerleşme birimi olarak köyün ortaya çıkışı,
tiplere ayrılışı, yapısal özellikleri, etkileşim kalıpları, denetim mekanizmaları, toprak-mülkiyetüretim-tüketim ilişkileri de bu alana girmektedir.
Ayrıca son dönemlerde dünyadaki kırsal-kentsel nüfus dengesinin köyler aleyhine
bozulması, tarım teknikleri üzerindeki tartışmalar, yeni/alternatif tarımsal organizasyonlar ve
yaşam tarzlarının ortaya çıkması gibi konular da köy sosyolojisinin çalışma alanları içinde
değerlendirilebilir.
i) Kent Sosyolojisi
Kentlerin ortaya çıkışını ve kenti belirleyen koşullar önemli olduğu gibi, hızlı
kentleşmenin XX. yy’ın en önemli toplumsal olaylarından biri olması da kent sosyolojisinin
konusunu oluşturur. Kentleşme genel olarak, yerleşme birimlerinin genişlemesi ve buralardaki
nüfusun kırsal yaşam birimlerine kıyaslanamayacak şekilde yoğunlaşmasını ifade eder. Aynı
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zamanda nüfusun etkileşimi köylere göre değişmekte, yabancılaşmakta, ayrışmakta, karmaşık
işbölümü ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte ikincil gruplar çeşitlenmiştir.
Kent sosyolojisinin aynı zamanda kent kültürünün tüm topluma yayılması ile de
ilgilenmektedir. Kırsal üretim aslında kentlerin beslenmesini sağlayarak önemli bir fonksiyon
yerine getirmeye devam ederken, öte yandan köyler de üretimin piyasası, ticaret, mali ilişkiler,
hizmetler açısından kentlere yönelmekte ve geleneksel formunu değiştirmektedir. Kitle iletişim
araçlarının yayılması da kentsel tutumların, düşünüşlerin, alışkanlıkların kırsal mekâna
yansımasını hızlandırmıştır.
Kentler, karmaşık nüfus yapısı, yoksulluk, suç gibi soruları bünyesinde barındırmasıyla da
sosyolojik araştırmalar için önemli alanlardır. Ayrıca kent sosyolojisi soyluluk ve kentsel
dönüşüm gibi son dönem gelişme ve araştırmaların da alanıdır.
j) İletişim Sosyolojisi
Kitle iletişiminin gelişmesiyle toplumsal etkinlik ve düzenlemelerin karmaşıklaşması,
toplumsal değişimin hızlanması, teknolojinin ilerleyişi, geleneksel iletişim biçimlerinin değişmesi
arasındaki karşılıklı ilişkiler sosyolojinin için çok dinamik ve yeni ilgi odaklarından biridir.
Değişik tarihsel dönemlerde, gazetelerin kitle iletişimi üzerindeki etkisinden başlayarak, radyo,
televizyon etkin bir şekilde toplumsal değişimin hem nedeni hem de sonucu olmuştur.33
İnternetin popüler kullanımının başlamasıyla birlikte ise sosyal medya olarak adlandırılan yeni
mecralar ve bunların toplum ve siyaset üzerindeki etkisi iletişim sosyolojisinin yeni çalışma
alanlarındandır.
k) Endüstri Sosyolojisi
Endüstri sosyolojisi, örgüt sosyolojisi, psikoloji, sosyal psikoloji, işletmecilik gibi çeşitli
alanların ortak noktasını kapsamaktadır. Klasik olarak endüstri sosyolojisi, endüstride verimlilik
artışının nasıl sağlanacağı sorunu üzerinde, grup ve çalışma gruplarının öneminin ortaya çıktığı
çalışmaların yapıldığı alanı temsil etmektedir. Bu nedenle de Küçük Gruplar Sosyolojisi
dersimizin temelleneceği sosyoloji dalıdır. Bu derste, grup konusundaki çeşitli bilgilere yer
vermekle birlikte, grup çalışmalarının temelde endüstri sosyolojisi eksenli olduğunu göreceğiz.
Bu konuyu ileride detaylı bir şekilde ele alacağımız için burada sadece tanıtmakla yetineceğiz.
Sosyolojinin dallarının üzerinde durmamızın nedenlerinden biri de bu dalların kendilerine
sorun edindiği toplumsal gerçeklikleri de anlayabilmektir. Örneğin endüstri sosyolojisinin konusu
ile kent sosyolojisinin konusu arasında ölçek açısından fark olduğunu görebiliriz. Bu konuyu son

33Mine Tan, Toplumbilime Giriş -Temel Kavramlar-, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981; Barlas Tolan,
Toplum Bilimlerine Giriş, Adım Yayınları, Ankara, 1991; Doğan Ergun, 100 soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul, 2003;
Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008.
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dönemde üzerinde çalışılan konuların yaygınlaştığı bir kaç daldan daha söz ederek bitirelim:
Toplumsal cinsiyet, beden sosyolojisi, sağlık sosyolojisi, yemek sosyolojisi, günlük hayatın
sosyolojisi...

3.2. Sosyolojinin Diğer Bilim Dalları İle Etkileşimi
Yukarıdaki açıklamalarımızın amacı daha önce de söylediğimiz gibi, hem sosyolojinin
konusunu daha iyi kavrayabilmek hem de küçük gruplar konusunu sosyolojinin alanı içinde nasıl
anlamamız gerektiğine bir giriş yapabilmek içindi. Adından da anladığımız gibi, bu alan
sosyolojinin makro yaklaşımlarının dışında küçük birimleri kendine konu edinmektedir. Örneğin,
ilk dönem sosyolojinin ilgilendiği ve genel geçer çözümler önerdiği konular daha çok tarih,
iktisat ya da siyaset ile etkileşim içindeyken, bizim alanımız grup ya da grup içinde bireyi
merkeze aldığı için bunlardan farklı disiplinlerle etkileşim içinde olacaktır. Şimdi ‘Küçük
Gruplar Sosyolojisi’ne getireceği açılım doğrultusunda sosyolojinin diğer disiplinlerle olan
etkileşimine bakacağız.
Toplumsal gerçeğe yaklaşım kuşkusuz daha önce de değindiğimiz gibi bütünsel olmak
zorundadır. Sosyoloji de diğer sosyal bilimlerin kuram, kavram, yöntem, veri ve bulgularından
yararlanmaktadır. Sosyoloji, nasıl tarihe ya da iktisada ihtiyaç duyuyor ise, grup konu
edildiğinde, grubun nitelikleri ya da toplumsal bütün içindeki yeri incelendiği zaman psikoloji ve
sosyal psikoloji ile sosyolojinin etkileşimini gündeme getirmek gerekecektir. Ancak ilginç olan
nokta, öncelikle sosyolojinin ortaya çıktığı dönemde psikoloji ile olan uzlaşmazlığından
başlayarak Amerikan sosyolojisinin psikolojiye yönelişine kadar, farklılaşmasıdır.
a) Psikoloji
Özellikle ilk dönem sosyolojisinin önemli bir temsilcisi olan Durkheim’da sosyolojist
denilebilen eğilimler belirgindi. Bireysel bilinçleri yalnızca toplumun yansıması olarak gören bu
yaklaşım açısından sosyoloji ve psikoloji uzlaşmaz alanlar olarak karşımıza çıkıyordu.
Psikolojiyi kısaca insanın doğasının bilimi olarak tanımlayabiliriz. Çünkü psikoloji insanlarda
duyumsal, duygusal, davranışsal, bilişsel ve düşünsel olguları incelemektedir. Görme, tat alma,
işitme, koku, dokunma gibi duyumsal olgularla, bireyin çevresel uyaranlara tepkileri, nihayet
yürüme, emekleme, durma, koşma gibi davranış biçimleri bu tür olgulardan sayılır.
Psikoloji Leipzg’de ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kuran Wilhelm Wundt (1832-1920)
gibi araştırmacıların çalışmaları sonucunda, XIX. yüzyılın ikinci yarısında ayrı bir disiplin olarak
ortaya çıkmıştır. Akademik psikoloji genelde güçlü bir pozitivist yönelim içinde olmuş ve yaygın
olarak deneysel yönteme başvurmuştur.34

34Gordon

Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999, s:608.
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Psikoloji bireyin öğrenme yeteneğini, belleğini, uyum, işbirliği ve anlamayı da araştırır.
Bireyin kişilik yapısıyla bu yapısının ögeleri ve kalıpları da psikolojinin konularındandır. Bu son
açıdan psikoloji, davranışı bireysel kişilikte örgütlendiği ve onun fizyolojisinin, ruhsal
mekanizmalarının ve kişisel deneyimlerinin hep birlikte belirlendiği biçimde görür.
Bunun tersine sosyoloji, davranışı belli bir toplumda örgütlendiği biçimde ve ona katılan
kişilerin sayısı, kültürü, nesnel durumu ve toplumsal örgütlenmesi gibi etmenlerle belirlendiği
anlamda ele alır.
Durkheim insanların birleşmesiyle, bireysel bilinçlerin basit bir toplamı olmayan kolektif bir
bilincin doğduğunu ve bireysel bilincin, insanın doğal psikolojik yapısından çok, toplum içindeki
karşılıklı etkileşimlerden kaynaklandığını öne sürüyordu. Aslında Durkheim bireysel bir bilincin
varlığını yadsımıyordu ama, onu duyulara, bellek görüntülerine ve düşünsel çağrışım yasalarına
indirgiyordu. Hatta toplumsal tasavvurları sadece sosyolojik bir olgu olarak düşünüyordu.
Durkheim’cı sosyoloji psikolojiye bıraktığı bağımsız alanı o kadar daralttı ki, “psikologlara
rüyalarıyla birlikte uyuyan bir insandan başka bir konu bırakmamış oluyordu.”35
Tabii ki, psikoloji de sosyolojinin bu yaklaşımını reddediyordu. Ancak, bireysel özellikleri
toplumsal belirleyicilerin göstergesi olan gören Fromm gibi psikologlar da vardı.
Alman düşüncesine bakıldığında örneğin Marx’a göre insan, gerçeği oluşturdukça kendisini
de oluşturur; doğayı ve dünyayı dönüştürdükçe kendisini de dönüştürür. Ruhsal ile toplumsal
arasındaki ilişkilerin tarihsel bir boyutu vardır ve bu boyut, psikoloji ile sosyolojinin
yakınlaşmasını olanaklı kılar. Öte yandan H. Rickert ve kültürcü akım, hukuk, din bilim gibi
kültürel yapıtları toplumsal ruhun ürünleri olarak değerlendirirler. 36
Davranışçı psikoloji okuluna göre ise, bireylerin davranışları, dış dünyadan ve toplumsal
çevreden gelen uyarmalara karşı gösterilen tepkilerden başka birşey değildir. W. James gibi
davranışçıların yaklaşımı, Cooley ve G.H. Mead’in birey ve toplumu ikiz kardeşler olarak kabul
eden görüşlerini hazırlamıştır. Böylece, sosyalleşme, rol ve statü, benliğin toplumsal içeriği gibi
konulara eğilen sosyal psikoloji doğmuştur.37
Somut bir psikoloji ve somut bir sosyoloji arasındaki bağlantı, Mauss ve Gurvitch’in öne
sürdüğü görüşlerle verimli sonuçlar doğurabilmiştir. Sosyoloji ve psikoloji farklı alanları
kapsarlar; ancak toplumsal tasavvur ve eylemler gibi birlikte ilgilendikleri ortak konularda
işbirliğini tercih etmeleri gerekir. Örneğin psikolojinin bilinç ile ilgili çözümlemeleri sosyolojiye,

Tolan, Toplumbilim, s:134. Durkheim sosyolojisini ileride “Intihar” adlı çalışması ile tekrar ele alacağız.
s:135.
37Tolan, s:135.
35Barlas

36Tolan,
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sosyolojinin de toplumsal ve kültürel simgelerle ilgili çözümlemeleri de psikolojiye yarar
sağlayacaktır.38
Sosyolojinin kesinlikle bireyden hareket etmesi gerektiğini düşünen Gabriel de Tarde,
toplumsal yaşantının yaratmalar ve taklitlerden meydana geldiğini düşünmektedir.39 Böyle bir
yaklaşımla psikoloji sosyolojiye somut katkılar sağlayamayacaktır. Oysa etkileşimin olması için
bilimler birbirlerinin gelişmelerine katkıda bulunmalıdırlar. Bazı psikologlar sosyoloji ile
etkileşimi, Gurvitch’in iki bilimin perspektiflerinin karşılıklılığı ilkesine göre ele alırlar. Örneğin
genetik psikolojide çocuğun toplumsal bir varlık olarak kabul edilmesi, ancak içinde yaşadığı
uygarlığın özgürlüğü içerisinde düşünülmesiyle bir anlam kazanır. Ya da kültürel yapıtlar
kullanılarak bütün psikolojik fonksiyonlar üzerinde çözümlemelere gidilebilir. Çünkü insanlar
eylemleriyle kurumları ve yapıtları yaratırlar. Bu yapıtlar ise, insanların davranışları üzerinde
kurumsallaştırıcı etki yaparlar. Sosyoloji ve psikoloji, toplumsal gerçeğin işaretler ve simgeler
alanında karşılaşma ve bütünleşme olanağı bulabilir. 40
Bireysel bilinç ile kolektif bilincin birlikte var olması, psikoloji ile sosyolojinin çeşitli
alanlarda fiilî ilişkiler kurmalarını gerektirmektedir. Bu ilişki kolektif bilinçle gruplar, bireysel
bilinçlerle toplumsal yapılar arasındaki ilişkilerin oluştuğu tüm alanları kapsar. Gurvitch’e göre
burada perspektiflerin karşılıklılığı ya da aynı öğelerin paralel dışavurumları arasındaki
farklılaşmadan söz edilebilir. Bu açıdan bakıldığında sosyolojinin verisi olan üç toplumsal tip
türünün her birine farklı bir psikoloji karşılık gelecektir. Başka bir deyişle bu iki bilimin
bütünleşmesi, mikro sosyolojik toplumsal olgular, gruplaşmalar ve bütünsel toplumlar düzeyinde
birbirlerinden farklı nitelikler gösterecektir. Sonuçta, toplumsal gerçeğin her düzeyinde beliren
psikolojik unsuru bütünüyle değerlendirmek için, onu daima toplumsal varlık içinde ve onunla
birlikte ele almak zorunlu olmaktadır.41
Sosyoloji ve psikoloji arasında perspektiflerin karşılıklı olması, somut toplumsal gerçek
düzeyinde yeni yöntemsel denemelere girişilmesini mümkün kılmaktadır. Örneğin belirgin
yapılarla örülmüş toplum, kurum veya örgütlerde, toplumsal unsur, ruhsal unsurdan daha kolay
gözlemlenebilmektedir. Bu gibi durumlarda yaklaşım ve yöntemin sosyolojik olması daha yararlı
ve verimli olacaktır. Sürekli bir dönüşüm, yapısızlaşma ve yeniden yapılaşma hâlinde olan
toplumlarda ise, ruhsala ulaşmak daha kolaydır. Çünkü toplumsal sürekli olarak değişmektedir ve
gelişmenin doğrultusu ile karşılaşılan engelleri ruhsal bize daha doğru olarak gösterebilir. Kültür
değişmeleri, kültürünü yitiren gruplarda toplumsal sistemlerin çözülmesini, bireysel tutum ve
davranışların kaosu yoluyla doğru bir biçimde yansıtabilmektedir. Bu gibi durumlara psikolojik
yaklaşılabilir.42

38Tolan,

s:137.
s: 121.
40Tolan, s:137.
41Tolan, s:137.
42Tolan, s:139.
3939Ergun,
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Psikoloji ve sosyoloji arasındaki alışveriş için somut örnekleri en kolay evrensel psikolojik
yargıların çürütülmesi ile ilgili konularda bulabiliriz.‘İnsanın doğal yapısını bütün toplumsal
oluşumların ortak paydası olarak ele alacak genel ve soyut bir psikoloji kuramının geçersizliği
kanıtlamış’tır. Belirli bir uygarlık ve tarihsel kesit içinde geçerli ve anlamlı olacak bulguların
genelleştirilmemesi gerekmektedir. Bu konuyu en iyi kişilik testleri, zeka testleri ve laboratuvar
deneyleri açıklayabilir. Belli ölçümleri hedefleyen zekâ testleri ya da kişilik testleri gibi
şablonlar, onları geliştiren psikologların toplumsal ve kültürel ürünleridir. Bu gibi şablonların
genel-geçer kılınması çeşitli yanlışlara neden olacaktır. Çünkü toplumsal ve kültürel içerikleri, bu
içeriklere yabancı olanlar tarafından doğru anlaşılamayacağı için istenen sonuçlar
alınamayacaktır.
Bireyin çeşitli şekillerde kendi gelişmesini sınırlayan, engelleyen durumlarla karşılaştığı
zaman yaşadığı bilinçlenme süreci, bireyi çevreleyen somut toplumsal koşulları kapsayan bir
zihinsel oluşumdur. Bu zihinsel oluşum bireysel düzeyde belirginleşir. Örneğin grup bilinci de
benzer biçimde ortaya çıkar. Ayrıca bu bilinçlenme süreçlerinin yine sosyoloji ve psikolojinin
ortak konusu olan yabancılaşma ile de yakın ilişkisi vardır. Bireysel gereksinmeler ile çevre
koşulları arasında bir kopukluk bireyi kendi özüne yabancı kılar, yani yabancılaştırır. Bu durum
ortaya çıkan yabancılaşma, toplumsal koşulları göz önünde bulunduran sosyolojik ve psikolojik
bakış açısıyla incelenmelidir. İlerideki haftalarda yabancılaşma konusunun üzerinde duracağız.
Sosyoloji ve psikoloji arasındaki ilişkiyi ayrıca iş psikolojisi, endüstri sosyolojisi, işletmecilik
ve reklamcılık gibi alanlarda da görebiliyoruz. Böylece, endüstri sosyolojisi ve grup çalışmaları
ile daha belirgin bir şekilde ilgilenen sosyal psikoloji hakkında da kısa bir bilgi verebiliriz.
b) Sosyal psikoloji
Sosyal psikoloji, psikoloji ile sosyoloji arasında hiyerarşik bir üstünlük arayan Avrupalı
sosyologlarla psikologların aksine, bu iki bilimi bütünleştirmeye yönelen Amerikalı bilim
adamlarının geliştirdiği bir bilim olarak tanınır.
Sosyal psikoloji gerçekte bireysel davranışlar üzerinde toplumsal-kültürel etkenlerin ağırlığını
ve toplumsal oluşumlarda psikolojik unsurların etkisini araştırmak üzere ortaya çıkmıştır.
Sosyal psikoloji, temel bilgi ve kavramlarını psikolojiden alırlar. Kurama ağırlık veren
sosyolojinin pek ilgilenmediği somut mikro-sosyolojik gerçekleri ve gruplaşmaları incelemeye
yönelir. Psikolojiden alınan verilerin somut gerçekleri kavramada yetersiz hatta yanlış olması
nedeniyle çözümlemelerinde sosyolojinin kuram ve tanımlarından yararlanır.

46

Sosyoloji bireyler ve davranışları ile ayrı ayrı ilgilenmez; onları toplumsal birimler hâlinde
bir bütün olarak ele alır. Psikolojide ise temel birim, birey ve davranışlarıdır. Sosyal psikoloji,
bireysel davranışları, kültürel, grupsal, kişilerarası ve nihayet kişisel nitelikteki çok daha somut
koşullar içerisinde ele alır. Bu nedenle bireyi çevreleyen sistemi, bireylerin somut toplumsal
durumlarını ve kişiliklerinin toplumsal ve kültürel içeriğini göz önünde bulundurur. Sosyal
psikolojide aslında, sosyoloji ve psikoloji somut gerçekler düzeyinde birleşir. Ancak bu sentez,
davranışların toplumsal ve kültürel etkenlerce koşullandırılması düzeyinde oluşmakta, yani
bireyde temellendirilmekte, dolayısıyla da sosyal psikolojinin yaklaşımı ister istemez psikoloji
içinde kalmaktadır.
Kuramsal ve kavramsal çerçevelerini psikoloji, sosyoloji ve hatta etnolojiden alan sosyal
psikoloji ağırlıklı olarak saha araştırmalarına yönelmiştir. Sosyal psikoloji bireyin içinde
yaşadığı toplum ve kültürle olan ilişkilerini, yani sosyalleşme ve sosyal öğrenme süreçlerini
inceler. Somut toplumsal ve kültürel koşullar çerçevesinde algılama, bellek gibi psikolojik
fonksiyonların davranışlarda nasıl belirginleştiğini inceler. Benlik, rol ve statü gibi kavramlar ve
bunların kültürel çeşitliliğinin yanı sıra kişilik ile ilgilenir. Küçük grupların oluşumu, grup
yaşantısı ile birey, kişiliğin biçimlenmesi, iletişim, grup içi etkileşim, kitle psikolojisi,
propaganda, kalabalık ve kitle olguları, söylentiler, moda, kitle haberleşmesi gibi konular sosyal
psikolojinin de ilgi odaklarındandır.
Sosyal psikolojinin ilgi alanının giderek genişlemesi nedeniyle psikoloji ve sosyolojiden
ayıran sınırların belirlenmesinde bazı güçlükler ortaya çıkmıştır. Psikolojik görüş açısından
sosyal psikoloji, bireyin toplumsal özelliklerinin ve çevresinin onun kişilik ve davranışını nasıl
etkilediğini vurgular. Sosyolojik görüş açısından ise sosyal psikoloji, kişinin psikolojik
özelliklerinin toplumsal süreci nasıl etkilediğini araştıran çalışmaları kapsar. Psikolojinin
bireysel, sosyolojinin de toplumsal birimlerden yola çıkmalarına karşılık sosyal psikolojinin
merkezinde toplumsal, somut koşullarla çevrelenmiş birey bulunmaktadır.
Sosyolojinin alanda kullanacağı teknikleri geliştirmesinde sosyal psikolojinin katkısı
olmuştur. Somut gerçekler üzerinde çalışılmak istendiğinde, sosyal psikolojinin bulgularına
başvurmak gerekmiştir. Sosyoloji saha araştırmalarında sosyal psikolojinin teknikleri olan soru
cetvelleri, anketçi eğitimi, anket, kodlama, mülakat, tutum ölçekleri, değerlendirme teknikleri,
kitle iletişimi analizi, içerik analizi gibi araştırma teknikleri veya araçlarını kullanmaktadır.
Dolayısıyla sosyal psikolojinin önemli katkısı bu düzeyde olmuştur. Uygulamaya dönük bir bilim
olan sosyal psikoloji ise, araştırmaları için belirli bir çerçeve çizebilmek ve kuramsal temellerini
oluşturabilmek için sosyolojik anlayışa, sosyolojik verilere başvurur.43

43Barlas

Tolan, s:140-142.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu haftaki dersimizde sosyolojinin alt dallarından biri olan endüstri sosyolojisinin küçük
gruplar sosyolojisinin alanını ortaya koymakta başvuracağımız bir alt alan olduğunu ifade ettik.
Endüstri sosyolojisi temelde, endüstriyel üretimin yapıldığı fabrikalardaki verimlilik sorunu
üzerinde odaklanmıştır. Verimlilik artışının gerçekleştirilmesinde grup ve grup içindeki bireyin
tutumu önem taşımaktadır. Bu nedenle küçük gruplar sosyolojisi endüstri sosyolojisi bağlamında
anlaşılmalıdır. Ayrıca, grup konusunu anlayabilmek için başvurmamız gereken bir başka konu
sosyolojinin psikoloji ve sosyal psikoloji ile olan etkileşimidir. Bu çerçevede, makro toplumsal
gerçekliğin dışındaki sosyoloji alanına dair genel bir bakış açımız oluşmuş bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyolojinin alt dalları hakkında bilgilerinizi gözden geçiriniz. Hangi dal ile küçük
gruplar sosyolojisi ilişkilendirilmektedir?
2) Sosyolojinin psikoloji ile nasıl bir etkileşimi olmuştur?
3) Sosyolojinin sosyal psikoloji ile nasıl bir etkileşimi söz konusudur?
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4. BİREYVE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Durkheim Düşüncesi

4.2.

İntihar/Le Suicide- Etude Sociologique
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu derste bireyin toplumla nasıl bütünleşebildiği sorusuna cevap aramadan önce, klasik
sosyolojiden bir örnek üzerinde duracağız. Emile Durkheim ve intihar örneği üzerinde
durmamızın nedeni hem bu çalışmanın birey/toplum ekseni için iyi bir örnek olması hem de
toplumsal olguların nedenlerini yine toplumsal olgularda aramak gerektiğini söyleyen sosyolojiyi
tanıtmaya yardımcı olması içindir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Durkheim yöntemi
vasıtasıyla sosyolojiyi
kavramak.
Durkheim’ın intihar üzerine
yaptığı çalışma vasıtasıyla
sosyoloji bireye nasıl
baktığını öğrenmek.

53

Anahtar Kavramlar


Durkheim yönetemi,



İntihar,



İntihar Türleri
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Giriş
Bu dersten başlayarak önümüzdeki dersleri de kapsayacak şekilde inceleyeceğimiz konu
birey ve toplum arasındaki etkileşimdir. Birey toplumla nasıl bir etkileşim içindedir? Bu
etkileşim hangi süreçlerle gerçekleştirilmektedir? Etkileşimde her bir birey birbiriyle
benzeşmekte midir? Toplumun birey üzerindeki etkisine sosyologlar ne gibi açıklamalar
getirmektedirler?
Üzerinde yaşadığımız dünyaya baktığımızda canlıların belirli bir çevre içinde doğup,
yaşamlarını sürdürerek öldüklerini görürüz. Canlılar yaşamları boyunca varlıklarını
sürdürebilmek için, çevrelerine en iyi uyum sağlayacak davranış biçimlerini geliştirmektedirler.
Her çeşit canlı, içinde bulunduğu çevreye kendi türüne uygun bir şekilde uyum sağlamaktadır.
İzlediğimiz belgesellerde bu konuya dair çok sayıda örnek görürüz. Örneğin, karıncalar
yeraltındaki yuvalarına taşıdıkları besinlerle soğuk kış günlerini güvence altına alırlar. Kunduzlar
barajlar yaparlar. Bu davranış biçimleriyle varlıklarını sürdürürler. Bir ev kedisi ile sokak kedisi
birbirinden farklı şekillerde yaşar. Sahibinin verdiği mama ile beslenen ev kedisi sokakta kalırsa
nasıl besin bulacağını bilmediği için yaşamayabilir. Bu ve bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz.
Kısacası canlılar belli bir çevrede yaşarlar ve o çevre ile etkileşim hâlindedirler, diye
özetleyebiliriz.
Öte yandan, canlılar doğal olarak bildikleri çevrenin değişmesiyle birlikte, yeni ortaya
çıkan koşullara da uymaya çalışırlar. Bunu başarabilmek için ise, yeni bir takım davranışlar
geliştirmeleri gerekir. Örneğin, denizdeyken bir balığı yakalamak için kovalamak zorunda kalan
bir yunus, sirk havuzunda kendisine verilecek balığı hak edebilmek için bir ateş çemberinden
atlamak ya da değişik gösteriler yapmak zorunda kalabilir.44
Bu bağlamda benzer diyebileceğimiz özellikler insan için de geçerlidir. İnsan hangi
çevrede yaşar? İnsan için çevre, anlaşıldığı gibi, içinde yaşadığı toplumdur. Dolayısıyla,
bireylerin davranışlarının özelliklerini belirleyen dışsal etkenler ve ögeler de, toplumun
(çevrenin) niteliklerinden kaynaklanır.
Dersimizin başında toplumu, sürekli bir arada yaşayan ve varlıklarını sürdürebilmek için
birbirlerine gereksinme duyan örgütlü insan topluluğu olarak tanımlamıştık. Toplumlar, var
oldukları koşullara göre ya da tarihsel dönemlere göre farklılaşmaktadır. Buna göre, insanlar da
üyesi oldukları topluma/toplum tipine göre farklılaşmakla birlikte, genel anlamda toplumla
etkileşim hâlinde hayatlarını sürdürürler. Üyesi olunan topluma göre bireyler belli açılardan
gelişkin özellikler taşırlarken, başka toplumlarla karşılaştırıldığında belli açılardan da yoksunluk
içinde olabilirler.

44

Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım Yayınları, Ankara, 1991.
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Birey ve toplum başlığı altında ele alacağımız bu konular, toplumsallaşma, kültür,
toplumsal kontrol mekanizmaları ya da değerler ve normlar içerisinde incelenecektir. Ancak bu
konulara geçmeden önce, klasik sosyolojiden bir örnekle birey ve toplum arasındaki ilişkiyi
incelemek istiyoruz.
Geçen derslerimizde de adından söz ettiğimiz Emile Durkheim ve İntihar başlıklı
çalışması aracılığıyla hem birey ve toplum arasındaki ilişkinin ne gibi şekillerde ele alınacağını
hem de klasik anlamda sosyolojinin konusunu nasıl ele aldığını görmüş olacağız.

56

4.1.Durkheim Düşüncesi
1858-1917 yılları arasında yaşayan Durkheim’in temel eserleri, Toplumsal İşbölümü
Üzerine 1893, Sosyolojik Metodun Kuralları 1895, İntihar 1897, Dinsel Yaşamın İlksel
Biçimleri 1912’dir.45 İntihar Türkçe olarak da yayınlanmıştır.46 Bu kitapta öne sürdüğü görüşleri
ele almadan önce, kısaca Durkheim düşüncesinden söz edebiliriz.
Durkheim’a göre bir toplumdaki belirleyici unsur, ortak inanç, değer ve normların soyut
bir bütünü olan kolektif bilinçtir. Kolektif bilinç her ne kadar bireysel bilinçlerde belirginleşse de,
toplumsal niteliği bakımından onlardan farklıdır. Onların basit bir toplamı ya da sonucu değildir.
Kendi yasalarına göre evrimleşen ve bireyleri çevreleyen, etkileyen veya belirleyen koşullardan
bağımsız olarak varlığını sürdüren kolektif bilinç, kendini diğer toplumsal ögelerden farklı kılan
niteliklere sahiptir. Zaman içinde büyük bir değişiklik göstermediği için kuşaklar arasındaki
bağlantıyı sağlar. Yani, bireylerde somutlaşmasına rağmen, bireysel bilinçlerdeki oluşumlardan
bambaşka bir varlığa sahip olan kolektif bilinç, kendine özgü nitelikleri, varoluş koşulları ve
gelişme biçimi olan bir toplumsal gerçektir. Bu hâliyle bireysel bilinçler üzerinde sürekli bir
baskı mekanizması oluşturur. Bu baskı mekanizmalarının somut toplumsal görünümleri ise,
yaptırımlarla desteklenen toplumsal kurumlardır. Bireyler, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, ağırlıkla
norm ve değerlerden veya onların bileşimlerinden oluşan bu toplumsal kurumlara göre
davranışlarını belirlerler.
Durkheim’a göre toplumlar dayanışma türlerine göre ikiye ayrılırlar: Mekanik dayanışma
ve organik dayanışma. Mekanik dayanışma üzerine kurulan toplumlarda (bu toplumlar genellikle
ilkel toplumlardır) bireyler benzer norm, inanç ve değerleri
paylaşırlar. Yani henüz
farklılaşmamışlardır. Bu tür toplumlarda kolektif bilinç, bireysel bilinçler üzerinde egemenlik
kurmuştur; hatta onları içermektedir.
Organik dayanışma, farklılaşmanın sonucu olarak beliren daha çağdaş bir oluşumdur.
Canlı varlıklarda nasıl organlar arasında bir birlik, bir bütünleşme ve dayanışma varsa ve
organizmanın varlığını sürdürebilmesi için nasıl her organın farklı görevi yerine getirmesi
gerekiyorsa, bu durum toplum varlığı için de aynen geçerlidir. Organik dayanışma, bir
toplumdaki işbölümünün zorunlu bir sonucudur. Ancak Durkheim için toplumsal işbölümü,
teknik, meslekî ya da ekonomik işbölümünden epeyce farklı bir anlam taşır. Örneğin, bir
toplumda görev ve mesleklerin farklılaşması, toplumsal farklılaşmanın, yani toplumsal
işbölümünün bir belirtisi,bir sonucudur. Durkehim, toplumsal işbölümünü, başka bir toplumsal
(morfolojik) etken olan nüfus yoğunluğu ile açıklamak istemektedir. Nüfus artışı ile, bireylerin
yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadele etme zorunluluğu doğar ve giderek gelişir. Bu
durumun olumsuz etkilerini azaltmak için, toplumsal farklılaşma yoluyla aynı uğraşı dallarındaki
45Raymond
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kısır rekabet engellenmiş olur. Farklı uğraşı ve meslekler seçen bireyler, toplumda farklı görevler
alarak hem birlikte yaşama olanağını bulurlar, hem de canlı bir organizma olan toplumdaki
fonksiyonlarını yerine getirerek toplumun idamesini sağlarlar. Teknolojik gelişmeye koşut olarak
farklılaşma önem kazanır ve organik dayanışma, mekanik dayanışma üzerinde giderek egemenlik
kurar. Kısacası, toplumdaki bu ilk farklılaşmanın sonucu olarak beliren toplumsal işbölümü,
ekonomi, hukuk, din, siyasal düzen gibi tüm toplumsal olgu ve oluşumları anlamamızı sağlar.
Ancak organik dayanışmanın ya da toplumsal farklılaşma ve işbölümünün gelişmesi, bireylerde
başkalarından farklı oldukları bilincini oluşturur. Bu bireylik bilincinin kolektif bilinci giderek
daha fazla etkilemesi ve zayıflatması Durkheim için olumsuz bir nitelik taşır.
Bireylik bilincinin kolektif bilinci giderek daha fazla etkilemesini, zayıflatmasını ve
bireyleri bütünleştirmede toplumun yetersiz kalışını vurgulayan ve açıklayan anomi olgusunu
Durkheim kavramlaştırmıştır. Durkheim “Toplumsal İşbölümü Üzerine” ve “İntihar” adlı
yapıtlarında anomiden söz etmiştir. Anomi üzerinde ileride daha detaylı duracağız. 47
Şimdi biraz da Durkheim’in metodolojisinden söz edeceğiz. Durkheim, toplumsal
olguların nesneler gibi incelenmesi gerektiğini ve bir toplumsal olgunun ancak bir diğeriyle
açıklanabileceğini savunur. Doğa bilimlerinde olduğu gibi, incelenecek konu, onu inceleyecek
araştırmacı için bilinmeyenler bütünüdür. Konu hakkındaki bildikleri sadece kalıplaşmış
verilerdir. Ayrıca toplumun düşünme ve duyma biçimleri onu oluşturan bireylerde görülenlerden
çok farklıdır. Kendi davranışlarının bile bütünüyle bilincinde olmayan bireyin bu davranışları,
gerçek anlamda algılayabilmesi olanak dışıdır. Bu durumda toplumsal olguya mümkün olan tek
yaklaşım biçimi, onu nesne statüsüne indirgemeksizin bir nesne gibi dışarıdan incelemektir.
Durkheim toplumsal olgu veya olayı açıklamak için iki kural önerir: Olay veya olgunun nedeni
ve toplumsal bütün içerisindeki fonksiyonu. Ancak nedensel açıklama, tamamlayıcı bir nitelik
taşıyan fonksiyonel çözümlemeden daha önemlidir. Çünkü bir olgu veya olayın fonksiyonunu
göstermekle, onun oluşumu, yapısı ve içeriği incelenmiş ve açıklanmış olmaz. Durkheim
yöntemin temelinde nedensel açıklama bulunmakta ve bir olgu veya olayın belirleyici nedeni,
önceden var olan diğer toplumsal olgu ve olaylar arasında araştırılmaktadır.
Durkheim’a göre, diğer doğa bilimlerinde uygulanan deneysel yöntemin sosyolojide farklı
bir nitelik alması gerekir. Çünkü toplumun bütünü üzerinde gözlem yapılabilir, ama deney
yapmak olanak dışıdır. Deneysel yöntemin sosyolojide aldığı biçim, aralarında belirli ilişkiler
olduğu varsayılan olaylar ve olgular arasındaki birlikte değişebilirlikleri ortaya koymak olacaktır.
Örneğin birazdan üzerinde duracağımız intihar konusunda, intihar olgusu bağımlı değişken, bu
olguyu şu ya da bu düzeyde belirlediği varsayılan boşanma, doğum oranı, din, eğitim, medeni hâl
gibi toplumsal veriler bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Durkheim böylece, bir toplumsal
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olguyu betimlemeden öteye geçerek, onu bilimsel ve deneysel olarak açıklayan yasalara ulaşmak
istemiştir. 48
Aron, Durkheim’in İntihar adlı eserini ele alışının İşbölümündeki yaklaşımlarıyla
yakından ilgili olduğunu söylemektedir: İşlerin ve bireylerin farklılaşmasını, geleneğin gücündeki
gerilemeyi, aklın artan etkisini, bireysel girişime bırakılan payın artmasını olumlu bulur. Buna
karşılık çağdaş toplumlarda insanın geleceğinden ille de daha memnun olmadığını belirtir ve
ortak hayatın çağdaş örgütlenmesindeki belki patolojik niteliklerin anlatımı ve kanıtı olan intihar
sayısındaki artışa işaret eder. Geleneğin egemen olduğu toplumlar, herkese doğum ya da ortak
zorunluluklarla belirlenen bir yer verir. Bu toplumlarda bireyin kendi beğenileri ya da yetenekleri
doğrultusunda bir yer istemesi anormal olurdu. Buna karşılık çağdaş toplumların temel ilkesi
bireyciliktir. İnsanlar bu toplumlarda kendilerini başkalarından farklı hissederler ve herkes hakkı
olduğuna inandığı şeyleri elde etmek ister. Bireyci adalet ilkesi çağdaş düzenin ortak, zorunlu
ilkesi hâline gelmektedir. Çağdaş toplumlar, ancak adalete saygı göstererek istikrarlı olabilirler.
Bireysel farklılaşma üzerine kurulmuş toplumlarda bile mekanik dayanışmanın, yani
herkeste ortak inanç ve değerlerin egemen olduğu toplumlardaki kolektif bilincin bir eşi varlığını
sürdürmektedir. Eğer bu ortak değerler zayıflar, bu inançların alanı aşırı biçimde daralırsa toplum
dağılma tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bütün toplumlarda olduğu gibi çağdaş toplumlarda da
temel sorun bireylerin grupla olan ilişkileridir. Bu ilişki bireyin toplumsal zorunluluklarının
herhangi birini körü körüne kabul edemeyecek kadar kendi kendisinin bilincine varmış olması
yüzünden değişmiştir. Bireyin toplulukla bütünleşmesini destekleyecek profesyonel grupların
örgütlenmesini sorunun çözümü, çağdaş toplumların yerleşik hastalığının iyileşmesi olarak görür.

4.2. İntihar/Le Suicide- Etude Sociologique
İntihar adlı incelemesi, çağdaş toplumların patolojik bir görünümünü ve bireyle topluluk
arasındaki ilişkinin en çarpıcı biçimde yer aldığı bir olguyu konu alır. Durkheim kolektif
gerçekliğin bireyleri ne ölçüde belirlediğini göstermek ister. Bu açıdan bireyin kendi hayatına son
vermesinden daha bireysel bir şey olmayacağı için, intihar olgusunun olağanüstü önemi vardır.
Eğer bu olgunun toplum tarafından yönetildiği ortaya çıkarsa Durkheim tezinin doğruluğunu ona
en aykırı bir olayla kanıtlamış olacaktır. Birey kendini öldürecek ölçüde yalnız ve umutsuz
olduğu zaman bile, bu yalnız hareketi yöneten onun bireysel geçmişinden çok, zavallının
bilincinde bulunan toplumdur.49
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İnceleme olgunun tanımlanmasıyla başlamakta, daha önceki yorumları çürüterek devam
etmektedir. Ardından intihar çeşitlerinin belirlenmesi gelmekte ve sonunda bu tipoloji üzerine
incelenen olgunun genel kuramı geliştirilmektedir.50
Durkheim, 1897 yılında “Le Suicide- Etude Sociologique” adıyla yayınladığı yapıtında
başlıca iki amaç güdüyordu:
1. İnsan olaylarının toplumsal (yani toplu durumda yaşama zorunluluğundan kaynaklanan)
yönleri vardır; toplumsal olguların etkenleri de ancak toplumsal nitelikte etkenlerdir.
2. Kapitalist-sanayi toplum koşullarına girmiş bulunan Batı Avrupa toplumlarında, temel
toplumsal işlevleri yerine getirmesi gerekli kurumların, bu yeni koşullara uyarlanamamış
olduklarını göstermek. Aile, eğitim, siyaset, ekonomi, inanç ve ideoloji gibi kurumlarda
ortaya çıkabilecek değişimlerin anlaşılıp açıklanabileceğini ve bilgili olarak belli amaçlara
doğru yönlendirilebileceğini vurgulamak.51
‘İntihar’ın çevirmeni olan Özer Özankaya yazdığı önsözde şöyle diyor: “İntihar gibi ancak
bireyselliği içinde anlaşılabileceği düşünülen bir davranış bozukluğu olgusunun bile toplumsal
etkenleri bulunduğunu, bu nedenle toplum bilimsel yöntem ve tekniklerle ele alınması gerektiğini
gösteriyordu. ‘Toplumsal yaşamın başlıca alanlarını örgütleyen eş güdülmüş, yönverici
düşünceler ve davranış kuralları toplamı’ demek olan toplumsal kurumların ve kurumlaşma
süreçlerinin önemini anlatmak istiyordu. Bunun yanında da toplumbilimin kullanılış alanlarını ve
yollarını pek güzel göstermiş oluyordu.52
Durkheim’in incelemesinin çerçevesine baktığımızda önce ‘Toplum Dışı Etkenler’ başlığı
altında,
a) İntihar ve Ruhsal Hastalık Durumları
b) İntihar ve Normal Ruhsal Durumlar-Irk-Kalıtım
c) İntihar ve Hava Koşulları
d) Taklit
başlıklarında konunun ele alındığını görürüz. İkinci ana bölüm ‘Toplumsal Nedenler
ve Toplumsal Örnekler’ başlığını taşımaktadır. Bu bölümde konu,
a) Bu nedenleri saptamanın yöntemi
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b) Bencil/egoist intiharlar
c) Elcil/altruist intiharlar
d) Kuralsızlık/anomi intiharı
e) Değişik intihar türlerinin bireysel biçimleri
başlıklarında önce yöntemi belirler sonra sınıflandırılır.
Üçüncü ana bölüm ‘Bir Toplumsal Olay Olarak İntiharın Genel Niteliği’ adını
taşımaktadır. Burada ise,
a) İntiharın toplumsal öğesi
b) İntiharın başka toplumsal olaylarla ilişkileri
c) Uygulamaya ilişkin sonuçlar
başlıkları altında intiharın neden toplumsal olduğu ve neden toplum dışı unsurla ilişkili
olmadığının tartışıldığını görmekteyiz.
Durkheim kitabını önce kısaca özetlemeye çalışırsak, intihar olayını açıklamak üzere, o
zamana değin bu konularda öne sürülmüş bütün belli başlı görüşleri; örneğin akıl hastalığı, ırk,
kalıtım, iklim ve hava sıcaklığı, taklit etkenleriyle açıklamak isteyen görüşleri ele aldığını ve
bunları tek tek çürüttükten sonra, “geriye tek bir etken kalıyor: toplum etkeni” dediğini ifade
edebiliriz.
Kitabında intiharı şöyle tanımlamaktadır: Kurbanın kendisi tarafından yapılmış
olumlu ya da olumsuz bir hareketin doğrudan ya da dolaylı sonucu olan her ölüme intihar
denir.53
Burada olumlu eylem, örneğin insanın şakağına bir kurşun sıkmasıdır. Olumsuz eylem
ise, örneğin yanan bir evi terk etmemek ya da açlıktan ölene kadar yemek yememektir. Ölümüne
kadar sürdürülen bir açlık grevi bir intihar örneğidir.
Dolaylı ya da dolaysız deyimi de olumlu ya da olumsuz ayrımına benzer bir ayrımı
düşündürmektedir. Şakağa bir kurşun sıkmak dolaysız olarak ölüme yol açar, ama yanan bir evi
terk etmemek ya da yemek yemeyi reddetmek dolaylı olarak ya da zamanla istenen sonucu yani
ölümü getirebilir.
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Bu tanıma göre kavram, yalnızca genelde intihar olarak bilinen olayları değil, aynı
zamanda örneğin, teslim olmak yerine gemisini batıran subayın, şerefinin lekelendiğini
düşünerek kendini öldüren samurayın, Hindistan’daki bazı geleneklere göre, kocalarını ölümde
de izlemek zorunda olan kadınların davranışlarını da kapsamaktadır. Başka bir deyişle ilk bakışta
çaresiz aşığın, batmış bankerin, tutuklanmış suçlunun gazete haberlerinin aktardığı olağan denen
intiharlarıyla bir tutmak istemediğimiz bir kahramanlık ve zaferhalesiyle çevrili istemli ölüm
olaylarını da intihar olarak açıklamak gerekir.54
Durkheim çalışmasında başlıca veri olarak istatistik bilgileri kullanmıştır. 1841-1872
arasında Fransa, Prusya, İngiltere, Saksonya, Bavyera ve Danimarka’da gerçekleşen intihar
sayılarını inceledikten sonra, belli bir durağanlığın olduğunu belirtmektedir. Şöyle demektedir:
Bu kitabın her sayfasından, bireyin kendisini aşan bir tinsel gerçekliğin egemenliğinde
bulunduğu izlenimini edinmemek bize güç görünüyor: bu topluluk gerçekliğidir. Her halkın
kendisine özgü bir intihar oranı bulunduğu, bu oranın genel ölüm oranından daha durağan
olduğu, evrimden geçtiğinde de her topluma özgü bir hız katsayısına göre gerçekleştiği, günün,
ayın, yılın değişik anlarında gösterdiği değişimlerin toplumsal yaşamın hızını yansıttığı
görüldüğünde, evlenmenin, boşanmanın, ailenin, dinsel topluluğun, ordunun, vb. kimileri sayısal
olarak bile anlatılabilecek belirli yasalara göre intihar olaylarını etkilediği gözlemlendiğinde, bu
durumları ve bu kurumları belirli bir niteliği ve etkinliği bulunmayan herhangi bir düşünsel
düzenleme olarak görmekten vazgeçilecektir. Tersine bunların, bireyi belirleme tarzları
dolayısıyla ona bağımlı olmadıklarını gösteren gerçek, canlı ve etkin güçler oldukları
anlaşılacaktır; birey bu güçleri doğuran bileşimin bir ögesi de olsa, söz konusu güçler oluştukça
kendilerini bireye kabul ettirirler. Bu koşullarda sosyolojinin nasıl nesnel olabileceği ve olması
gerektiği daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü önünde psikoloğun ya da biyoloğunkiler kadar belirli ve
sağlam gerçeklikler bulunmaktadır. Fransa’da gerçekleşen 26.000 intiharın dosyasının Marcel
Mauss tarafından tarandığını ve bunların yas, cinsiyet, medeni durum, çocuklu ya da çocuksuz
olmak durumlarından her biri için ayrı ayrı inceleme işleminin de yine Mauss tarafından
yapıldığını belirtmektedir.55
Ele alınan veriler intihar oranının, yani belirli bir nüfus içindeki intihar sıklığının görece
değişmezliğini hemen ortaya koymaktadır. Durkheim bunu temel olarak görür. İntihar oranı
bütün bir toplumun, bir ilin ya da bir bölgenin belirtici niteliğidir. Keyfe bağlı olarak değil, ancak
birçok koşula bağlı olarak değişir. Koşullarla intihar oranındaki toplumsal bir olgu olan
değişimler arasındaki değişkenleri ortaya koymak sosyoloğun görevidir. Gerçekten de bireysel
bir olgu –filan kişinin filan koşulda kendini öldürmesi- olan intiharı, Durkheim’in açıklamaya
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çalıştığı toplumsal bir olgu olan intihar oranından ayırmak gerekir. Kuram açısından önemli olan
bireysel olgu-intihar ile toplumsal olgu-intihar oranı arasındaki ilişkidir.56
Durkheim, olguyu tanımladıktan sonra psikolojik açıklamaları bir yana bırakır. Ama
intihara psikolojik bakımdan eğilimli olma hâli olduğunu ve bunun psikolojik ya da
psikopatolojik terimlerle açıklanabileceğini kabul eder. Bununla beraber Durkheim intiharı
belirleyen gücün psikolojik değil, toplumsal olduğunu söyler. Bunu kanıtlamak için farklı
topluluklardaki intihar oranını inceleyerek, psikopatolojik durumların sıklığı ile intiharın sıklığı
arasında bir ilişki olmadığını gösterir.57
Aron, İntihar’da bilimsel tartışmanın iki terim etrafında toplandığını belirtmektedir:
Psikolojik eğilimlilik ve toplumsal belirleme. Farklı dinleri inceleyen Durkheim, Yahudi
olanlar arasında akıl hastası oranının özellikle yüksek, intihar oranının ise özellikle düşük
olduğunu saptar. Aynı biçimde kalıtımla gelen eğilimlerle intihar oranı arasında bir bağıntı
olmadığını göstermeye çalışır. İntihar yüzdesi yaşla birlikte artmaktadır. Bunun intiharın
etkileyici nedeninin kalıtım yoluyla geçtiği varsayımı ile bağdaşır yanı yoktur. Durkheim böylece
aynı ailede yinelenen intihar olaylarına bakarak yapılabilecek yorumları çürütmeye çalışır. 58
Durkheim intiharın taklit olgusundan çıktığı yolundaki yorumu da bir yana bırakır.
Bilindiği gibi Tarde taklidi toplumsal düzenin anahtar olgusu olarak değerlendirmektedir. Buna
karşılık olarak Durkheim, taklit adı altında üç olgunun birbirine karıştırıldığını söylemektedir.
Bu olgulardan birincisi bilinçlerin birleşmesi (fusion) diye adlandırılabilecek, aynı
duyguların çok sayıda insan tarafından hissedilmesidir. Örnek olarak devrimci kalabalık
verilebilir. Devrimci kalabalıkta bireyler bilinçlerinin kimliğini yitirme eğilimi gösterirler. Her
biri ötekinin hissettiklerini duyar; bireyleri harekete getiren duygular ortak duygulardır.
Hareketler, inançlar, tutkular her birine aittir. Çünkü bunlar herkesle ortaktır. Ama bu sosyal
psikolojik olgunun dayanağı bir ya da çok birey değil, topluluğun kendisidir.
İkinci olgu bilinçlerin birleşmesi olmadan, bireyin topluluğa uyması ve diğerleri gibi
davranmasıdır. Herkes az çok yaygın-toplumsal zorunluluklar önünde boyun eğer ya da birey
dikkatlerini üzerine çekmek istemez. Moda toplumsal zorunluluğun yumuşatılmış bir biçimidir.
Belirli bir toplumsal ortamdan olan bir kadın, belirli mevsimde giyilmesi gerekenden farklı bir
giysi giyerse kendisini küçük düşmüş hisseder. Burada taklit değil, bireyin ortak kurala boyun
eğmesi vardır.59
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Üçüncü olgu, terimin tam anlamıyla taklit olarak adlandırmayı hakeden “hareket,
kendinden hemen önce başka biri tarafından yapılmış benzer bir hareketten gelen ve bu
örnek ile yinelenmesi arasında, yinelenen hareketin özündeki nitelikleri taşıyan açık ya da
gizli hiçbir düşünsel etkinliğin bulunmadığı” harekettir. Bu olguyu anlamak için sıkıcı bir
konferans sırasında öksürüğün yaygınlaşmasını ve kalabalık toplantılarda bazen ortaya çıkan
mekanik sayılabilecek tepkileri düşünmek yeterlidir. Bu noktada, iki olguyu bulaşma (cotagion)
ve salgın (epdémie) birbirinden ayırmak gerekir. Aron bunun Durkehim yönteminin tipik ayrımı
olduğunu söyler. Bulaşma, bireylerarası hatta bireysel olarak adlandırabileceğimiz bir olgudur.
Birisi öksürdükten sonra öksüren kişi, yanındakinin öksürüğüne tepki göstermektedir. Sonuçta
öksürenlerin sayısı çok olabilir ama her biri tamamen kişiseldir. Olgu su üstünde kayarak seken
taş gibi bir bireyden ötekine geçer. Buna karşılık, bulaşma yolu ile geçebilen salgın, dayanağı
toplumun bütünü olan ortak bir olgudur. Birbirini izleyen bireysel hareketlerle ortak olgu
arasındaki ayrım, Durkheim’in asıl niyetini, toplumsal belirleyiciliği olduğu gibi, anlama
olanağını bir kez daha vermektedir.60 ‘Bir insan grubu içinde ortak bir düşünce oluşturan süreci,
ortak ya da geleneksel kurallara katılmamızı sağlayan süreci ve son olarak içlerinden biri
başladığı için koyunların birbiri ardından suya atlamasını belirleyen süreci aynı sözcükle yani
taklit sözcüğü ile anlatamayız. Birlikte hissetmek, kamuoyunu otoritesi önünde eğilmek, nihayet
başkalarının yaptığını otomatik olarak yinelemekten başka başka şeylerdir.’ diyen Durkheim,
istatistiklerle intihar olgusunun taklitle belirlendiği yolundaki düşünceyi çürütür. Eğer intiharlar
bulaşmaya bağlı olsaydı, bu yayılma harita üzerinde de görülebilirdi. Haritaya bakıldığı zaman
intihar oranlarının yüksek olduğu bölgelerin yanında düşük olduğu bölgeler vardır. Oranların
dağılımı düzensizdir yani taklit varsayımına ters düşmektedir. Ama bazı durumlarda bulaşma
olabilir. Ama ortaya çıkabilecek bulaşma olgusu ne intihar oranını ne de onun değişmelerini
açıklayabilir.
Bütün bu açıklamaları yaptıktan sonra Durkheim, tipleri ortaya koymaya başlar. İntiharın
toplumsal tiplerinin istatistiksel ilişkilere bağlı olarak belirlenebileceğini düşünür. (Ele aldığı
istatistiklere göre intihar oranı yılda bir milyonda 100 ile 300 arasında değişmektedir. Bu
dönemde, olay sayısının azlığı ve istatistiklerdeki olası yanlışlıklar yüzünden intihar oranındaki
değişmelerin incelenememesinin hemen hemen önemsiz olduğu görüşünü savunan doktorlar da
olmuştur.)61
Çeşitli toplumsal etkenlere bağlı olarak üç tip intihar belirler. Toplumsal etkenler, dinsel
bağlılık (mensubiyet), evlilik, aile yaşamı, siyasal ve ulusal bağlar ile intihar olayları arasındaki
bağları inceleyen Durkheim; bencil intiharlar (egoistic suicide), elcil intiharlar (diğerkam
intihar-altruistic suicide) ve kuralsızlık intiharları (anomic suicide) tanımlarını yapar.
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Bencil intihar, intihar oranı ile din ve evlilik-çocuk ikili görüntüsü altında düşünülen aile
gibi, bütünleştirici toplumsal çerçeve arasındaki ilişki sayesinde incelenmektedir. Yani, bireyin
toplumsal çevresiyle bütünleşememesi, bağlı olduğu din, aile, politik zümre... tarafından
korunmamış olması nedeniyle oluşur. Yani, bireyi kendi başının çaresine bakmak durumunda
bırakan etkenler ne kadar çoğalırsa, intihar olayları da o ölçüde artar. Bu gibi durumlarda
toplumsal bağlar gevşektir ve birey kendisini yalnız hissediyordur.
İntihar oranı yaşa göre değişir; genel olarak yaşla birlikte yükselir. Dine göre değişir.
Durkheim Alman istatistiklerini kullanarak intiharın Katolik ve Protestanlardaki oranlarını
karşılaştırır. Katoliklik, üyelerini topluluk yaşamıyla yoğun biçimde bütünleştirdiği için
Katolikler arasında intihar olaylarının çok az görüldüğünü belirtmekte; buna karşılık bireyciliğin
değerli tutulduğu, laik dünya ve toplum anlayışının özendirildiği Protestanlıkta birey ile
toplumsal kümesi arasındaki bağlar gevşeyip koptuğu Protestanlar arasında intihar oranının da
daha yüksek olduğunu söylemektedir.
Durkheim benzer şekilde, evli erkek ve kadınların durumunu bekarların, dul erkek ve
kadınların durumuyla karşılaştırır. Bunu, aynı yaştaki evli, dul ve bekar erkek ve kadınlardaki
intihar sıklığını karşılaştırarak yapar. Aile bağlarının zayıflamasıyla da bencil intihar olaylarında
artış görülmektedir. Durkheim, evlilik bireyleri, kadın ve erkekleri koruyorsa, belirli bir yaştan
sonra çocukların varlığı ile gerçekleşmektedir diye düşünür. Çocuksuz aile yeteri kadar güçlü
bütünleştirici bir ortam değildir. Erkekler ya da kadınlar herşeyden önce kendilerini düşündükleri
zaman, toplumsal bir grupla bütünleşemedikleri zaman, onları harekete geçiren istekler grubun
otoritesi ve dar, güçlü bir ortamın zorladığı yükümlülüklerin gücü ile insanlığın yaşamıyla uyuşan
bir ölçüye getirilemediği zaman intihara daha çok eğilimlidirler.62
İkinci intihar tipi elcilintihardır. Bireyin içinde olduğu zümre tarafından çok fazla
korunduğu toplumlarda görülür. Aşırı toplumsal bütünleşmişlik elcil intiharı kolaylaştırır. Bu
durumda bireyin yaşamı adetler, gelenekler ve alışkanlıklarla katı biçimde düzenlenmiştir.
Durkheim topluluğun buyrukları gerektirdiğinde bireylerin düşünmeden kendilerini
öldürdüklerini söyler.
Kitabında bellibaşlı iki örneği vardır. Birincisi, Hindistan’da kocasının cesedinin
yakılacağı odun yığınının üzerine yerleştirilmeyi kabul eden dul kadın örneğidir. Bu durumda
intiharın nedeni aşırı bireycilikten dolayı değildir. Tam tersine birey grup içinde yok olduğu için
gerçekleşmektedir. Birey kendi yaşama hakkını ileri sürmeyi hiç düşünmeden toplumsal
zorunluluklara uygun olarak kendini öldürmektedir. Aynı biçimde, gemisini yitirdikten sonra
yaşamak istemeyen kaptan elcillikle intihar eder. Birey, içselleştirilmiş toplumsal zorunluluğa
uyarak kendini feda eder.63
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Aslında kahramanca olan ya da dinsel nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen bu intihar
durumları dışında Durkheim, istatistiklerde elcil intiharın çağdaş bir biçimini orduda bulur.
Orduda şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: İstatistiklere göre, belli yaştaki askerler, subay ve
astsubaylar, aynı yaştaki sivillerden biraz daha fazla intihar etmektedirler. Çünkü askerler güçlü
bir biçimde bütünleşmiş bir grubun üyeleridir. Meslekten askerler, temel ilkesi disiplin olan bir
örgütün üyeleridirler ve bu sisteme bütünleşmiştirler. Bu şekliyle aile yaşamının disiplinini
reddeden ve isteklerini sınırlamayan bekarlarla tam ters uçta yer almaktadırlar.
İntiharın üçüncü toplumsal tipi anomik intihardır. Çağdaş toplumun en belirgin niteliği
olduğu için Durkheim’ı en çok bu tip ilgilendirir. Anomik intiharı, intiharların sıklığı ile
ekonomik dönemler arasındaki istatistiksel ilişkiler ortaya koyar. İstatistikler ekonomik bunalım
dönemlerinde, ama aynı zamanda daha ilginç ve beklenilmedik bir biçimde aşırı refah evrelerinde
intiharların sıklığında bir artma eğilimi olduğunu göstermektedir.
Ayrıca bir başka ilginç olgu, büyük siyasal olaylar sırasında intihar sıklığının azalması
olguları Durkheim’da anomik intihar düşüncesini uyandırmıştır. Durkheim, özellikle toplumsal
dağılma ve bireyi gruba bağlayan bağların zayıflığı ile tanımlanan çağdaş toplumun bunalımı ile
ilgilenmektedir.64 Anomik intiharlar sadece ekonomik bunalımlar sırasında artmaz. Aynı
zamanda boşanma sayısı ile bağlantılı olarak da artar. Durkheim’in incelediği istatistiklere göre,
boşanmış erkek kadına oranla daha çok tehdidi altındadır. Erkeklerin neden daha çok tehdit
altında olduklarını ise şöyle açıklar: Erkek evlilikte denge ve disiplin bulur. Bu arada
geleneklerin hoşgörüsü sayesinde belli bir özgürlüğünü de korur. Boşanan erkek disiplinsizliğe,
isteklerle doyum arasındaki aykırılığa yeniden düşer. Kadın boşandığında, ailenin
koruyuculuğunu kaybeder ama artan özgürlükten yararlandığı için bu kaybı bir ölçüde giderir. 65
Çağdaş toplumlarda, toplumsal varoluş gelenekle düzenlenmez, bireyler birbirleriyle
sürekli yarış içindedirler. Yaşamdan çok şey bekler ve isterler. Özlemleriyle bunların doyumu
arasındaki oransızlıktan doğan acı ve tedirginlik havası intihar dürtüsünün gelişmesine
elverişlidir.
Sonuç olarak intihar kuramına göre, intiharlar, nedenleri her şeyden önce toplumsal
olan kişisel olgulardır. Topluma nüfuz eden intihar dürtüleri vardır. Bunların kaynağı birey
değil toplumdur ve bunlar intiharın gerçek nedeni ya da belirleyicisidir. Elbette bu intihar
dürtüleri rastlantı sonucu seçilmiş herhangi bir bireyde somutlaşmaz. Eğer kimi kişiler intihar
ediyorsa bunun nedeni belki de psikolojik yapıları, sinirsel zayıflıkları ve nevrotik bozuklukları
ile intihara eğilimli olmalarıdır. Aslında intihar dürtüsünü yaratan aynı toplumsal koşullar bu
psikolojik eğilimliliği de yaratır. Çünkü çağdaş toplum koşullarında yaşayan bireyler ince ve
dolayısıyla zayıf duyarlılığa sahiptir. İntiharın gerçek nedenleri, toplumdan topluma, gruptan
gruba, dinden dine değişen toplumsal güçlerdir. Bunlar tek tek bireylerden değil, gruptan doğar.
64Gelecek
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Yani toplumlar bireylerden farklıdır. Temeli bireylerin toplanması değil, topluluk olan olgular ya
da güçler vardır. Bunlar hep birlikte, sadece bir araya gelme ile açıklanabilen olgular ya da güçler
oluştururlar. Bireysel olguları yöneten çok özel toplumsal olgular vardır. Bunun en ilginç ya da
en anlamlı örneği bireyleri ölüme götüren toplumsal akımlardır. Bunların her biri kendi kendine
itaat ettiğini sanırken aslında toplumsal güçlerin oyuncağıdır.66
Çağdaş toplumlar herşeyden önce bireyin toplulukla yetersiz bütünleşmesi gibi, patolojik
belirtiler gösterir. Bu açıdan en çok dikkat çekici olan hem ekonomik kriz hem de ekonomik
refah dönemlerinde, yani etkinliklerde aşırılığın ortaya çıktığı ve karşılıklı ilişki ve rekabette
artışın görüldüğü bütün durumlarda intihar oranındaki yükselmedir. Bu olgular içinde
yaşadığımız toplumdan ayrı düşünülemezler ama, belirli bir sınırdan sonra patolojik hâle gelirler.
Durkheim’in tezi çeşitli tartışmalara konu olmuştur. Örneğin istatistik verilerin
kullanılmasında sorunlar olduğu, çok küçük sayılara dayalı olarak yorumlar yapıldığı, tüm intihar
vakalarına ulaşmanın çeşitli nedenlerle mümkün olamayacağı, başarısız intiharların kayda
geçmediği gibi nedenler ileri sürülmüştür. Sosyolojik yorumla psikolojik yorum, intihar edenlerin
ruhsal açıdan zayıf oldukları noktasında birleşmektedir. Ancak Durkheim intihar dürtüsünden
söz ederek, grubun tümünden gelen toplumsal ya da toplu bir gücün bireyleri kendilerini
öldürmeye ittiğini düşünmektedir. Böylece birey üstü bir güce dönüştürülmüş toplumsal etkenler
neredeyse mitsel bir boyut kazanmaktadır. 67
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste Birey ve Toplum etkileşimini incelemeye başladık. Toplumun insanlar için
çevre olduğunu ve insanların çevrelerine uyum sağladıklarını belirttik. Bu noktadan sonra
Durkheim sosyolojisine geçerek, önce temel kavramlar üzerinde durduk. Daha sonra İntihar adlı
kitabında ileri sürdüğü tezleri ve intihar tiplerini ele aldık. Bütün ileri sürdüğü tezlerde
Durkheim’ın toplumsalın ne kadar güçlü bir belirleyici olarak öne sürdüğünü gördük.
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Bölüm Soruları
1) Durkheim İntihar adlı kitabında konuyu hangi metodoloji ile ele alır?
2) Durkheim intiharı kaç tip hâlinde inceler?
3) Durkheim kaç tip dayanışmadan söz etmektedir? Bu dayanışma tipleri hangi kritere göre
belirginleşmektedir?
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5. TOPLUMSALLAŞMA VE KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Toplumsallaşma

5.2.

Kültür

5.3.

Toplumsal Kontrol Mekanizmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu derste toplumsallaşma ve kültür konularını ele alacağız. İnsanın toplumsallaşmış birey
hâline gelmesi hangi süreçlerle mümkün olmaktadır, sorusuna cevap arayacağız. Bir geleneği
aktarma becerisine sahip olan insan, toplumsallaşması sırasında, devraldığı kültürüöğrenmekte ve
kendisinden sonraki kuşaklara aktarabilmektedir. Bu çerçevede kültürün unsurları olan değerler
ve normlar vasıtasıyla da toplumsal kontrol sağlanmaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Toplumsallaşmanın
kavranması.
Kültürün kavranması.
Toplumsal kontrol
mekanizmalarının
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar


Toplumsallaşma,



Kültür,



Toplumsal kontrol mekanizmaları
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Giriş
Dördüncü dersimizin başlangıcında da belirttiğimiz gibi canlılar belirli bir çevre içinde
doğar, yaşamlarını sürdürür ve ölürler.Varlıklarını sürdürebilmek için, çevrelerine en iyi uyum
sağlayacak bir takım davranış biçimlerini geliştirirler. İnsan için çevre toplumdur. Bireylerin kimi
davranışlarını toplumun (çevrenin) nitelikleri etkiler.
Aynı şekilde insan toplulukları karşılaştığı çeşitli sorunların, örneğin beslenme, barınma,
çocukların yetiştirilmesi, sağlık... gibi sorunların çözümlenmesi için değişik araçlar, yöntemler,
düşünme ve örgütlenme biçimleri ortaya koyarlar. Bu amaçla toplumların yarattıkları maddi,
manevi ve düşünsel ürünlerin tümüne kültür adı verilir.
Toplumlar dünyayı benimsedikleri yaşam biçimine ve koşullarına bağlı olarak algılar ve
yorumlar; kavram ve inançlarını da ona göre belirlerler. Örneğin bir balıkçı kentinin halkı
havadaki değişimlere karşı bir endüstri kentinin insanından daha duyarlı olabilir. Çünkü denizin
ve havanın koşullarını ve durumunu bilmek yaşamını sürdürmek açısından çok önemlidir.
Eskimo dilinde birçok değişik tipte “kar”, Arapçada ise gündelik yaşamda bir zamanlar çok
önemli bir yeri olan deveye ilişkin çok sayıda sözcük olduğu bilinmektedir. Gemiciler de çeşitli
rüzgârları anlatmak için çok çeşitli sözcükler kullanırlar.68
Bu kısa girişten de anlaşıldığı gibi bireyin toplumun bir parçası olmasında üzerinde
durmamız gereken iki süreç toplumsallaşma ve kültürdür. Birbiri içine geçmiş bu iki kavram ve
süreci incelemeye önce toplumsallaşmadan başlayacağız.

68
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5.1.Toplumsallaşma
Dünyaya geldiğinde çevrenin yardımı olmaksızın yaşaması olanaksız bir bebek, nasıl
toplumun yetişkin bir üyesi hâline gelir? Canlıların hiçbir türünde yeni doğanlarla yetişkinler
arasındaki fark, insandaki kadar büyük değildir. Çevreye uyum süreci, hiçbir canlıda insandaki
kadar uzun bir zaman almaz. Çocuk doğumundan başlayarak bir takım bilgileri ve becerileri nasıl
edinir ve toplumdaki çeşitli ilişkiler çerçevesinde kendisine bir yer edinir?
İnsan dünyaya geldiği andan başlayarak, çevresindeki varlıklarla birtakım ilişkiler içine
girer. Bu varlıklar içinde en önemlisi diğer insanlardır. Bir toplumda hem çocuklar hem de
yetişkinler için en belirleyici ilişkiler öteki insanlarla kurulanlardır. Bu nedenle çocuğun
toplumun bir üyesi hâline gelmesinde en büyük ağırlığı taşıyan etken, toplumsal ilişkilerin
kurulmasının öğrenilmesidir. Bu süreç toplumsallaşma (sosyalizasyon) olarak
tanımlanmaktadır.
Toplumsallaşmanın temel unsurları öteki insanlar, özellikle de çocuğun anne ve babası,
öğretmenleri, kardeşleri, arkadaşları ve onun için önem taşıyan insanlardır. Onlarla kurduğu
ilişkiler sonucu, bilinçli ve sistemli bir biçimde kendisine aşılanmasa da, toplum içinde varlığını
nasıl sürdürebileceğine ilişkin bilgileri, yani, toplumsal yaşama uyumu etkin bir biçimde öğrenir.
Toplumsallaşma sadece çocuklar için değil yetişkinler için de geçerli olan bir süreçtir. Toplumsal
ilişkiler doğumla başlayıp ancak ölümle sona erdiğine göre, toplumsallaşma da yaşam boyu
devam eden bir süreç olarak ele alınmalıdır.69
Bu noktada daha detaylı bir tanım yapmak yerinde olacaktır. Toplumsallaşma, kişinin
üyesi olduğu toplumun ve/ya da grupların beklentilerine uyum sağlayan davranışları
öğrendiği, oluşturduğu ve değiştirdiği bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.
Ancakbelirtilmesi gereken bir başka nokta daha vardır. Toplumsallaşma, kişinin standart bir
toplumsal kalıba göre biçimlendirilmesi anlamına da gelmez. Bireyler, süreç boyunca
birbirinden çok değişik birçok etkenin baskısıyla karşılaşır ve bunlara farklı biçimde tepki
göstererek kendine özgü davranış örüntüleri oluştururlar. Dolayısıyla, bireyler bazı yönlerden
birbirine benzer özellikler kazanırken, başka yönlerden de tümüyle farklı niteliklere bürünürler.
Ayrıca, özellikle çağdaş toplumun çok yönlü çok boyutlu yaşantısında bireylerin birbirinden
farklı biçimde toplumsallaşmalarına yol açan birçok değişik etken sözkonusudur. Çeşitli grup ve
sınıflar, toplumun ortalamasından yer yer farklılıklar gösteren yaşam biçimlerine, dolayısıyla
düşünce, davranış ve değer örüntülerine sahiptirler.
Böylece, toplum içinde değişik konumlarda bulunan bireyler, kendi özelliklerine en
uygun düşünce ve davranış biçimlerine girerek, o toplumda yaşamasını öğrenirler. O hâlde
toplumsallaşma temelde bir öğrenme sürecidir.
Toplumsallaşmanın konusu, bireyin
tutumlarında ve davranışlarında öğrenme sonucu ortaya çıkan değişmelerdir. Ancak
69Tolan,
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toplumsallaşma olgusundan söz edebilmek için, bu öğrenmenin bireyin öteki insanlarla giriştiği
etkileşimin ürünü olması gerekmektedir.
O hâlde toplumsallaşma çocuğun ailesinin, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin, şehir veya
köyünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesidir. Böylece tek tek kişiler yerine
toplumun parçaları olan, birbirinden farklılıkları olduğu gibi, birbirlerine büyük
benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşur.
Talcott Parsons’a göre, toplumsallaşma, “topluma yabancı barbarların bitip tükenmeyen
istila girişimleri gibidir”. Ama toplum bu barbarları, yapısı içinde eriterek, onlara kendi
uygarlığını aşılayarak, her yeni kuşağı evcilleştirme sürecine sokar.
Toplumsallaşma sosyolojinin ve sosyal psikolojinin bir kavramı olarak, belirli bir kültürel
ve toplumsal yapının içinde bireylerin geçirdiği en genel sürece verilen addır. Bu süreç,
toplumun manevi yapısını oluşturan tutum, davranış, bilgi, görgü ve hukuk normlarını kapsayan,
bireyin varoluşunun zorunlu koşullarını biçimleyen bir süreçtir.
Değerler, insanların gerek maddi evrenleriyle, gerekse birbirleriyle kurdukları ilişkilerde
nasıl davranacaklarına ilişkin bir takım kuralların da belirlenmesine kaynak oluşturur. O ilişkiler
ve kurallar çerçevesinde toplumlara ya da toplumdaki gruplara özgü davranış örüntüleri ortaya
çıkar.
Birey, her türlü toplumda, bu tür bir üst yapısal sürece girmek zorundadır. Başka bir
deyişle, toplumsallaşma, üst yapısal kuralları bireye kazandırma okuludur. Böylece, hem birey
toplumda varlığının tanımını yapabilecek, hem de toplum, bireyin desteğini ve uyumunu
sağlayacaktır.
Bununla beraber insanlık tarihi, toplumsallaşmanın böylesi bir kurumsal yetkinlikte
işlediğini göstermemektedir. Toplumsallaşma, uyum ve destek sağlayarak bireyi topluma
kazandırıcı biçimlerde işleyeceği gibi, karşıt yönde, bireyin toplumsal değiştirici eylemlere
girişmesine de yol açabilir. Ama yine de, kazandırılmış bu tür karşı-toplumsallaşmalar bile,
belirli bir toplumsal ve kültürel çerçeve içinde yer alacaktır.
Dar anlamıyla toplumsallaşmanın belirli bir kültürü almak, toplumun bir parçası olmak
anlamına geldiğini belirtmiştik. Belirli bir kültür ve toplum içerisinde birey, kendisini çevreleyen
fiziki evreni, içinde yaşadığı toplumun kültürel yorumları ve simgeleri(dil ve anlatım biçimleri)
aracılığıyla algılar; davranışlarını da bu kültürel algı modeline göreli olarak belirler. Bireyin fizikî
çevresi veya evreni bütünüyle, o bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürüyle bütünleşmiştir.
Buna kültürlenme (acculturation) adının da verildiğini görüyoruz. Kültürlenme deyimi çoğu kez
sosyalleşme ile eş anlamda kullanılmasına rağmen, anglo-sakson sosyal bilimciler, bir kültürün
diğer bir kültürle kaynaşarak değişmesi için de bu deyimi kullanmaktadır. Yani kültürlenme, hem
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başka bir kültürden alma, hem de kültür verme, öz kültürü yitirme olgusunu birlikte ifade
etmektedir. 70
Geniş anlamıyla ise, toplumsallaşma, sürekli bir biçimde öğrenmektir. Birey, doğumuyla
birlikte bu tür bir gelişmenin içine girer. İnsan eğitime gereksinme duyar. Bir kuşaktan diğerine
düzenli bilgi akışı bireysel ve toplumsal hayat için çok önemlidir. Kuşaklar arasındaki bilgi akımı
toplumsallaşma adı verilen olguyu yaratır.
Gerek eğitim süreci olarak, gerekse kültürleşme biçimi olarak toplumsallaşma, bireyin
tüm yaşamını kapsayan, istese de istemese de içinde bulunduğu ve kolay kolay terk edemediği bir
süreci tanımlamaktadır. Toplumsallaşma dar anlamıyla, bireyin çocukluk dönemine ağırlık verir.
Çünkü kültür temel olarak çocukluk ve gençlik çağında edinilir ve yaşamın geri kalan
bölümünde, edinilen bu kültürel kalıp yeniden üretilir. Bu yüzden, çocukluk çağı,
toplumsallaşmanın temel sürecini kapsar. Geniş anlamdaki toplumsallaşma yaklaşımında ise,
birey tüm yaşamı boyunca bir toplumsallaşma süreci içindedir. Çocukluk dönemi önemli bir
dönem ise de, insanın yetişkinlik dönemi de farklı toplumsallaşmalara girdiği yaşam bölümlerini
oluşturmaktadır. Bu yüzden, bu yaklaşımla, yetişkinin toplumsallaşmasından söz
edilebilmektedir. Bu konuyu açıklayıcı çok önemli bir örnek olarak, gelişen teknolojinin ürettiği
çeşitli yeni yaşam tarzlarını ve onlara uyum sürecini ele almak gerekmektedir. Örneğinkredi
kartları, ATM’ler, bilgisayarlar, cep telefonları gibi çok çeşitli teknolojik ürün, yetişme yaşlarını
bu ürünlerden önce geçiren pek çok kişi için sonradan öğrenilmesi ve uyum sağlanması gereken
araçlardır. Emekli maaşını ATM’den çekmekte zorlanan yaşlı bireyin ya da nasıl kullanacağını
bilemediği için borç faizlerinin altında kalan herhangi birinin banka kartı ya da kredi kartıyla
ilgili yaşadığı sorunlar buna örnektir. Çeşitli etkenlere bağlı olarak içinden geçilen bir öğrenme
sürecinden sonra bu sorunlar ortadan kalkabilir. Türkiye’ye 1980’lerden sonra giren ve giderek
yaygınlaşan bilgisayarlarla ilgili de benzer gözlemleri burada aktarabiliriz. Örneğin bankacılık
sektörü bu teknolojik ürünü hızla kullanan alanlardan biri olmuştur. Bankacılık sektöründe
çalışan ve bilgisayarla ilk kez karşılaşan personel bu cihazlarla iş yapabilme becerisine sahip
olmak için bir eğitim ya da sosyalleşme sürecinden geçmek zorunda kalırken onların çocukları ya
da torunları evde hazır buldukları bilgisayarları yetkin bir beceri ile kullanmışlardır. Cep
telefonlarının kullanımı için de benzer örnekleri verebiliriz. Hatta bir başka örneği şu an içinde
olduğumuz ortam için de verebiliriz. Örneğin ben, örgün eğitim sistemi içinde yetişmiş bir
kişiyim. Dershanelerde karşımda öğrencilerle iletişim hâlinde ders yapmaya alışkınım. Uzaktan
eğitim ise ders notlarının sistemleştirilmesinden, dersin elektronik bir ortamda yapılmasına hatta
soru sorma tekniklerine kadar benim için yeni bir öğrenme ve uyum süreci olmaktadır.
Dolayısıyla teknolojinin gelişimini yansıtan uygulamalara bir örnek olarak benim için
sosyalleşme sürecidir.
Toplumsallaşmanın içinde kültür, normlar, değerler, toplumsal roller gibi ileride üzerinde
duracağımız çok çeşitli unsurlar bulunmaktadır.
70Tolan,
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5.2. Kültür
Kültür kavramını açıklamaya çalıştığımızda karşımıza birçok tanım çıktığını görebiliriz.
Düşünceyi geliştiren, zevki incelten, eleştiri anlayışını geliştiren bilgilerin tümü (yani genel
kültür) anlamına geldiği gibi, bir etnik gruba, bir ulusa, bir uygarlığa niteliklerini veren olguların
tümü (Batı kültürü gibi) ya da bir toplumsal grupta bir kimsenin davranışlarını niteleyen, o kişiyi
bir başka toplumsal tabakanın insanından farklı gösteren konuşma, hareket, giyim-kuşam
belirtilerinin tümü (örneğin burjuva kültürü) anlamlarına da gelebilir.
Bizim için kültür, her toplumun kendisini diğerlerinden farklılaştıran düşünce ile eylem
modellerinin ve kendi özgül anlam çerçevesi içinde yaratıp kullandığı araç ve gereçlerin soyut bir
bütünüdür. Yani kültür,bir yandan bireylerin toplumsal yollarla edindikleri ve toplumsal
yollarla ilettikleri bir değer, yargı, inanç, simge ve davranış ölçütleri düzeninden, diğer
yandan da, böylece ortaya çıkan geleneksel davranış kalıplarının simgesel ve maddi
ürünlerinden oluşur. Birey bu düşünce, değer, davranış ve eylem modellerini, gerçek toplumsal
yaşam içinde dolaylı ve dolaysız yollardan öğrenir. Böylece kültür aynı zamanda, diğer
kuşaklardan günümüze ulaşan bir toplumsal mirastır. Bugünün kültürü, geçmiş kuşakların
çabalarının ve deneyimlerinin ürünü olduğu gibi, yaşayan kuşakların deneyim ve katkılarından
yararlanarak zenginleşme olanağına da sahiptir. Kültür böylece öğrenme yoluyla, bazen de
oluşturduğu gelenekleri de kullanarak, sonraki kuşaklara ulaşır. Belirli bir kültürü paylaşan
toplumun üyeleri, genellikle paylaştıkları bu kültür bütününün bilincindedirler. Bilinçli bir nitelik
taşıyan bu kültür türüne karşılık, bireyler farkına varmadan da kültürü yaşarlar. Bu tür kültür
unsurlarına verilecek en iyi örnek, bizi, biz farkında olmadan da belirli bir yön ve biçimde
düşünmeye yönelten dildir.71
Konuyu ilginç arkeolojik verilerle daha detaylı incelemek mümkündür: Bilgilerimize
göre insan, dünyamızdaki biyolojik türlerin en sonuncusu olarak yeryüzünde görünmüştür. Yazılı
tarih öncesi bilimi, insan toplumlarının çevrelerine uymalarını ve çevrelerini kendilerine
uydurmalarını sağlayan insan yapısı ve insanın bedenine yapışık olmayan araç ve gereçlerdeki
gelişmeler sayesinde, bu türün varlığını sürdürüp sayısının çoğalması sürecini gözleyebilir.
İnsan türü, daha çok yaşam için yararlı araç gereçlerini geliştirmesi sayesinde varlığını
sürdürmeyi ve çoğalmayı başardı. Diğer hayvanlar gibi insan da, dış dünyayla etkileşimini, ondan
geçimini sağlamasını ve onun tehlikelerinden kaçmasını, başlıca araç ve gereçleri aracılığı ile
başarır; yani kendini çevresine uydurur hatta çevresini ihtiyaçlarına göre düzeltir. Fakat insanın
araç gereçleri diğer hayvanların araç gereçlerinden oldukça farklıdır. Diğer hayvanlar tüm araç
gereçlerini bedenlerinin bölümleri olarak üzerlerinde taşırlar; tavşanın toprağı kazmak için
pençeleri, aslanın avını parçalamak için pençe ve dişleri, çoğu hayvanların kendilerini soğuktan
koruyan kıllı ya da kürklü giysileri hep yanlarındadır. Hatta kaplumbağa evini sırtında taşır.
İnsanın bu türden pek az araç gereci vardır ve bunlardan da yazılı tarih öncesi zamanlarda sahip
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bulunduğu bazılarını atmıştır. Onların yerini, beden-dışı organlar, kendi iradesi ile yapıp kullanıp
bıraktığı organlar almıştır; insan toprağı kazmak için kazmalar ve kürekler, av hayvanlarını ve
düşmanlarını öldürmek için silahlar, ağaçları kesmek için keserler ve baltalar; soğuk havalarda
kendini sıcak tutması için giysiler, kendine barınak olarak tahta, kerpiç ya da taş evler yapar. Bazı
çok eski insanlar, gerçekten büyük çene kemikleri üzerinde oldukça tehlikeli silâhlar olabilecek
fırlak köpek dişlerine sahiptirler, fakat bunlar çağdaş insanda yok oldu; bizim diş takımımız
öldürücü yaralar açamaz.
Öteki hayvanlarda olduğu gibi elbet insanın araç gereçlerinin de tümüyle organsal olan bir
temeli vardır. Bu iki sözcükle özetlenebilir: Eller ve beyin.
Beyin ve eller dışındaki insan araç gereçlerinin, beden-dışı ve bedenden ayrılabilir bir
nitelikte olmasının açık üstünlükleri vardır. Bunlar öteki hayvanların araç gereçlerinden daha
kullanışlı, daha uygundurlar. Öteki hayvanların araç gereçleri sahibinin özel bir çevrede özel
koşullar altında yaşamasını kolaylaştırır. Dağ tavşanı renk değiştiren postu sayesinde karla kaplı
tepelerde kışı rahat ve güvenlik içinde geçirir; ama sıcak vadilerde bu postu kendisini tehlikeli bir
biçimde göze çarpacak duruma sokar. İnsanlar daha sıcak iklimli bir yere giderlerse, sıcak tutan
giysilerini çıkarıp giydiklerini o bulundukları yere göre değiştirebilirler. Bir tavşanın pençeleri iyi
kazıcı aletlerdir, fakat silâh olarak bir kedinin pençeleri ile yarışamazlar, öte yandan kedinin
pençeleri de toprağı kazmada kötü küreklerdir. İnsan ise hem alet hem silâh yapabilir. Özetle, bir
hayvanın kalıtımsal araç gereçleri hemen her türlü çevrede sınırsız sayıda işleri görecek biçimde
düzenlenebilir.
Araç gereçlerin bu üstünlüklerine karşılık, insan, yalnızca araç gereçleri kullanmayı değil,
aynı zamanda onları yapmayı da öğrenmek zorundadır. Bir civciv kısa zamanda kendisini, tüyler,
kanatlar, gaga ve pençelerle donanmış bulur. Elbette bunları kullanmayı, örneğin tüylerini nasıl
temiz tutacağını öğrenmek zorundadır. Fakat bunu öğrenmesi çok kolaydır ve fazla bir zaman
almayacaktır. Bir insan yavrusu bu tür araç gereçlerle dünyaya gelmez ve kendi kendine
büyüyemez. Yerdeki yuvarlak çakıl taşları kendi başlarına bıçak fikrini vermezler. Hatta bir kırık
daldan ya da taş parçasından yapılmış en basit bir alet bile, uzun bir tecrübenin, sınama ve
yanılmaların, zihinde tutulan, hatırlanan ve birbirleriyle karşılaştırılan izlenimlerin meyvesidir.
Onu yapacak beceri, gözlemle, hatırlama ve tecrübe ile kazanılmıştır. Bir abartma olarak
görülebilirse de, her aletin bilimin bir somutlaşması olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Çünkü bir aletin yapılması, tıpkı bilimsel formül, tanım ve yasalarda sistemleştirilip özetlenen
bilgiler gibi, hatırlanan, karşılaştırılan ve derlenen tecrübelerin bir uygulamasıdır.
İnsan yavrusu, kendi başına gerekli tecrübeleri biriktirsin ya da tüm sınama ve yanılmaları
kendisi yapsın diye bırakılamaz. Bir bebek, ırkının tohum plazmasına ekilmiş ve orada
kendiliğinden ve içgüdüsel olarak uygun beden hareketleri yapmaya bir ön yatkınlık yaratacak bir
sinir sistemi doğal düzenine sahip olarak doğmaz. Ama bir toplumsal geleneği aktarmak üzere
doğar. Bebeğin ana babası ve büyükleri, kendilerinden önceki kuşaklarca biriktirilmiş tecrübelere
uygun olarak, ona araç gereçlerin nasıl yapılıp nasıl kullanılacağını öğreteceklerdir. Ve onun
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kullandığı araç gereçler bu toplumsal geleneğin somut belirtileridir. Alet bir toplumsal üründür.
Bu kadar çok şey öğrenmek zorunda olduğu için, bir insan yavrusu son derece zayıf ve acizdir,
acizliği diğer hayvanların yavrularınınkinden daha uzun sürer. Öğrenmenin fizik karşılığı;
izlenimlerin biriktirilmesi ve beyinde, çeşitli sinir sistemleri arasında ilişkilerin kurulmasıdır.
Beynin bu işlemleri yaparken gelişmesini sürdürmesi gerekir. Böylesine bir gelişmeye olanak
vermek için, çocuğun beynini koruyan kafatası kemikleri birbirleriyle son derece gevşek bir
biçimde tutuşturulmuş olarak kalırlar; birleşme yerleri (ya da dikiş yerleri) ancak yavaş yavaş
kaynaşır. Çocuğun beyni böyle iyi korunmamışken zedelenmelere karşı çok zayıf bir durumdadır;
bir bebek korkunç bir kolaylıkla öldürülebilir.
Bu birbirleriyle ilişkili nedenlerden dolayı aciz bebeklik süresi uzamış olduğundan, türün
varlığını sürdürmesi için, hiç değilse bir toplumsal grubun, bebekler büyüyünceye kadar yıllarca
bir arada kalmaları gerekir. Bizim türümüzde ana baba ve çocuklardan oluşan doğal aile,
yavruların daha hızla olgunlaştıkları türlerde görülen birliklerden daha kararlı ve daha sürekli bir
birliktir.
Hayvan toplumlarında olduğu gibi, insan toplumlarında da, yaşlı kuşaklar, büyüklerinden;
ana babalarından öğrenmiş oldukları şeyleri aynı biçimde, genç kuşaklara örnek olmak yoluyla
geçirirler. Hayvan eğitimi, tümüyle örnek oluş yolu ile yapılabilir; civciv tavuğun hareketlerini
taklit ederek, nasıl gagalanacağını ve neyin gagalanacağını öğrenir. Öğrenmek zorunda olduğu bu
kadar fazla şey olan insan yavrusu için taklit yöntemi ile öğrenmek, son derece ağır ilerleyen bir
süreç olurdu. İnsan toplumları zamanla, üyeleri arasındaki haberleşmede kullanılan aletler
geliştirdiler. Böylece manevi donatım adı verilebilecek yeni bir donatım türünü yaratmış
oldular.72
Yukarıdaki açıklamaların da gösterdiği gibi toplumlar tarih boyunca varlıklarını, o güne
dek ürettiklerini aktarmak ve geliştirmek suretiyle devam ettirmişlerdir. İşte gerek teknik bilgiler
gerekse de değer gibi toplumsal unsurlar kuşaklar boyunca aktarılmıştır. Bu noktada kültürden
söz ederken kültür ile uygarlık arasında kimilerinin (bizim için en önemlisi Ziya Gökalp) bir
ayrım yaptığını belirtmekle yetinelim.
Sosyoloji kültürü ele alması ile ilgili bir başka nokta, toplumsal yapı üzerindeki işlevleri
ve toplumsal tiplerin farklılaştırılması açısından ele almasıdır. Örneğin çeşitli toplumlar arasında
önemli kültürel farklılıklar olabileceği gibi, aynı toplumun çeşitli sınıf ve grupları da farklı
kültürel özelliklere sahiptir. Yani bir toplum içinde çeşitli grup ve sınıfların, bütünsel kültüre
oranla yarı bağımsız bir alt kültür oluşturmaları da mümkündür.
Alt kültür kavramını nasıl tanımlarız? Alt Kültür (ya da ikincil kültür) bir toplum içinde,
az çok farklılaşmış, bu toplumun kültürel yapısına tam uyum yapmamış, ancak onun temel bir
72Gordon
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üyesi olan belirli bir sosyo-ekonomik veya etnik grubun ayırt edici toplumsal kuralları ve yaşam
biçimi olarak tanımlanmaktadır.
Toplumun ne kadar dinamik olduğunu biliyoruz. Kültür de tarihsel süreç içinde sürekli
olarak değişen dinamik bir olgudur. Gelişen ve değişen gereksinmeler, yani bireysel, grup veya
toplumsal deneyimler, ancak yeni kuşakların içinde olduğu zorunluluklar, toplumun yapısını
etkiledikleri yön ve düzeyde kültürel değişmeye neden olabilmektedir.
J. H.Fichter, kültürün çeşitli fonksiyonları arasında, önce belirli bir toplumu diğerlerinden
farklılaştırmada oynadığı simgesel role dikkat çeker. Kültür, belirli bir toplumun değerlerini
sistematik bir bütün hâlinde yansıtır. Toplum yapısının düşünce ve değerler düzeyinde bir
soyutlaması olan kültür, bireyin toplumsal bir varlık olarak bir kişilik edinmesinde temel etken
olarak ortaya çıkar.73
Kültür bireyler arasında bir iletişimin var olmasını gerektirir. İletişim, kişiler veya
gruplar arasında simgeler, jest ve mimikler gibi anlatım biçimleri aracılığıyla anlam değiş tokuşu
demektir. Simgeler, toplumsal kullanım içinde, kendi varlığından başka bir şeyi ifade eden
bir eylem, nesne ya da olay demektir. Bizler de çevremizi bu simgeler aracılığıyla algıladığımız
için, kültürel farklılıklar konu olduğu zaman konumuz daha ilginç bir boyut kazanmaktadır.
Kültürle ilgili ifade edilebilecek bir başka çok önemli özellik, insanların kendi kültürleri,
başka bir kültürün içine girdiklerinde ya da ait oldukları kültürden çıktıklarında daha net bir
şekilde fark etmeleri durumudur.
Kültürler arasındaki anlam farklılıklarını göreceğimiz çok çeşitli örneklerle
karşılaşabiliriz. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın “Kültürel Psikoloji” adlı kitabında bu konuyla ilgili
çeşitli örnekler bulunmaktadır. Yazar kitabında, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde
öğrenciliği sırasında kız öğrenciler arasındaki sarılma, iki yanaktan öpme, kol kola yürüme...
gibi yakın ilişkilerin İstanbul’a yeni gelmiş Amerikalı öğretmenlere çok yabancı geldiğini
anlatmakta ve öğrencilerin, Amerikalı öğretmenlerin yerlilerin alışkanlıklarına alışmadan
önceki şoke olmuş bakışlarıyla eğlenmelerinden söz etmektedir.
Yazar, kolejden mezun olduktan sonrasında ABD, Massachusetts, Wellesley Kolejine
kabul edildiğini anlatır. Bir Amerikalı aile ile birlikte kaldığı “Banliyö Amerikası”nı, güzel
evler, ağaçlar ve çiçeklerle bezenmiş muhteşem bahçeler ve temiz caddeler yanında insanların
yokluğu ve komşuluk ilişkilerinin yaşanmaması, şeklinde tasvir etmekte ve sık sık insanların
nerede olduğunu merak ederdim. Bir kere bile komşuları görmedim ve ailemin de onları ziyaret
ettiğine tanık olmadım, diyerek aktarmaktadır.
Yazarın verdiği bir başka örnek ise yakın arkadaşıyla yaşadıkları üzerinedir:
“Wellesley’de, bazı kısa tatillerde ailesinin evinde kaldığım yakın bir arkadaşım vardı. Bir gün,
73Tolan,
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onu üzgün gördüğümde kendisine ne olduğunu sordum. Bana ‘kişisel bir problem’ şeklinde
cevap verdi. Paramparça olmuştum. Açıkça beni reddediyordu; eğer bana sırrını açmıyorsa, belli
ki beni yakın arkadaşı olarak görmüyordu. Benim anlayışımda, en iyi arkadaşımdan saklayacak
hiçbir şeyim olamazdı. Ayrıntıları açıklamasam bile, en azından sorunun ne olduğunu ona
söylerdim. O, kendi özel alanını, bir anlamda, mahremiyetini koruyordu, ben ise bunu
reddedilme olarak algılıyordum. Bu kadar yıl sonra bile bu anı benim için hâlâ canlılığını
koruyor.”
Kağıtçıbaşı’nın anlattıklarındanson bir örnek verelim. Kuzey Amerikalı tanınmış bir
kültürlerarası psikolog ve eşiyle arasında geçen konuşmayı şöyle aktarmaktadır: “ O zaman 21
yaşında olan oğullarını sorduğumda, arkadaşım oğullarının hâlâ onlarla aynı evde oturduğunu,
ancak ondan kira almadıklarını söyledi. Duyduğuma inanamamıştım ve şaka yapıp yapmadığını
düşünüyordum; hayır yapmıyordu.”74
Yukarıdaki örneklerin yazarından uzun yıllar sonra ben de bu sonbahar bir süreliğine
ABD gittim. Orada bulunduğum süre içinde Kağıtçıbaşı’nın Amerikan banliyösü hakkında
yazdıklarını hep hatırladım. Yaşadığım küçük şehir ve gördüğüm diğer küçük şehirler bana göre
birbirinin aynı caddeler, boş sokaklar, evler ve bahçelerden meydana gelmişti. Belli meydanlar
dışında, çocuklar, gençler ya da yaşlıları görmek imkansızdı. Demek ki aradan geçen uzun yıllar
ne Amerikan kentini değiştirmişti ne de bizim ait olduğumuz kentsel hayatın özelliklerini.

5.3. Toplumsal Kontrol Mekanizmaları
Buraya kadar anlattıklarımızda herhangi bir bireyin nasıl toplumsal bir birey hâline
geldiğini gördük.Bireyin toplumla nasıl bütünleştiği üzerinde düşünülen bir soru olmuştur.
Amerikalı sosyologlar, bu durumu açıklamak için toplumsal kontrol deyimine başvurmuşlardır.
Toplumsal kontrol, grup ve toplumun bireyin davranışlarını sınırlaması ve bu sınırlama
yoluyla toplumsal değerlerin benimsenmesinin sağlanması, yani bireyin toplumsal
kurumlar ve diğer toplumsal birimler tarafından ortak değer ve eylem ölçülerine uygun
davranışlarda bulunmaya zorlanması olarak tanımlanmaktadır.
Belirli bir toplumda, en genel ve soyut düzeyde, doğruluk, namus, başarı, dayanışma gibi
büyük çeşitlilik gösteren değerler yer alır. Bu değerlerin belirli bir role uygulandıkları zaman
aldıkları biçimleri gösteren ise normlardır. Başka bir ifade ile değerlerin toplumsal etkinlik
kazanmaları, normlar ve töreler aracılığıyla olur. Teorik düzeyde, değer, norm ve kanaatler
arasında bir farklılaşma yapılabiliyorsa da, gerçek yaşamda bir toplumsal normu, değer ve
kanaatlerden ayırt etmek pek çok kez neredeyse olanaksız olmaktadır. Normlar ve ortak kanaatler
arasında çatışma görülebileceği gibi, karşılıklı bir etkileşim de görülebilir. Normlar zaman içinde
etkinliklerini ve yaptırımla desteklenme özelliklerini yitirdikleri oranda, kanaatler gibi tartışma
konusu yapılabilirler. Buna karşılık giderek güçlenen bir ortak kanaat, yaptırımla desteklenmesi
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yönünde bir toplumsal gereksinme yaratarak sonunda yeni bir normun doğmasına neden
olabilir.75 Şimdi değerler ve normlar üzerinde daha ayrıntılı duracağız.
a) Değerler
Değerler, bireylerin düşünce, tutum, davranış ve yapıtlarında birer ölçüt olarak ortaya
çıkarlar ve toplumsal bütünselliğin ayrışmaz bir öğesini oluştururlar. Bir toplumun yaşamında,
her şey değerlere göre algılanır ve diğerleriyle karşılaştırılır. Bireyler içinde yaşadıkları grup,
toplum ve kültürün değerlerini genellikle benimseyerek, bunları muhakeme ve seçimlerinde birer
ölçüt olarak kullanırlar. Böylece daha iyi, daha doğru, daha uygun... gibi genel yargılara varma
olanağı bulurlar. Bireysel tutum ve davranışlar, büyük ölçüdeahlaksal ve dinsel değerlerle örf ve
adetlerin içerdiği değerlerin etkisi altında kalır. Ancak bu değerler genellikle normlar içerisinde
somutlaşır ve normlar aracılığıyla etkinlik kazanır. Daha genel ve soyut olan değerlere karşılık
normlar, yaptırım güçleriyle toplumsal yaşamın belirgin bir unsurunu oluştururlar.
Her toplum iyi ve kötüyü, güzel ve çirkini, neyin uğruna ölünmesi gerektiğini…
tanımlamaya çalışır. Sosyalleşme sürecinde çocuğa, çoğu kez mantıksal bir kanıtlamaya gerek
kalmaksızın toplumun değer ve normları aşılanır ve törelere nasıl uyulacağı öğretilir. Toplum
bireyden iyi ve kötüyü anlamasını değil, hissetmesini ister. Bireyi aşan ve yüce bir toplumsal
varlık olarak değer, kendisini doğal ve mutlak bir gerçeklik olarak kabul ettirir. Değerler bir
kültürden diğerine, hatta aynı toplumda bir gruptan diğerine değişiklikler gösterebilir. Örneğin,
bir Batılı ile bir Arap’ın, burjuva ile proleterin, köylü ile işçinin, bir kentlinin ahlâk anlayışları,
zevkleri farklılıklar gösterir. O hâlde sınıfsal, grupsal, kültürel belirleyicilikleri göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Bununla beraber ahlâk, belirli bir grup içerisinde, her türlü
görecelilikten uzak olarak bireylere kendisini zorla kabul ettirir.
Belirli bir toplumda değerler, bireyin düşünce ve eylemlerini yöneten oldukça tutarlı bir
sistem içinde örgütlenirler. Buna ideal adı verilir. Bu anlamda belirli bir ideale sahip olmayan bir
insan topluluğu bir toplum oluşturamaz. Değerler üzerinde daha iyi fikir sahibi olabilmek için
çeşitli karşılaştırmalı çalışmalar da yapılmıştır. Özellikle A.B.D. farklı kökenlerden gelen
insanların bir arada yaşadığı bir toplum olarak bu tarzda çalışmalar yapmaya çok uygun bir
toplumdur. Değerler üzerine yapılan bir çalışmada Teksas’ta yaşayan Anglo-sakson ve İspanyolMeksika kökenli Amerikalılar seçilmiştir. Bu iki grubun değerler açısından tam bir zıtlık içinde
oldukları anlaşılmıştır. Anglo-saksonların temel değerlerinin bireyci bir nitelik taşımasına rağmen
İspanyol-Meksika kökenlilerde her şey üyesi oldukları geniş aileye göre anlam ve değer
kazanmaktadır. Anglo-saksonların davranışlarını etkileyen en önemli unsur gelecek düşüncesidir.
Onlara göre insan, yarattıkları ve yapıtlarıyla oluşur ve ölçülür; bu nedenle insanın görevi,
iradesini ve eylemini doğaya egemen kılmaktır. İspanyol-Meksika kökenli Teksaslılar ise,
uygulayacakları modelleri geçmişte ararlar; onlar için önemli olan yapmak ve yaratmak değil, bu
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anı yaşamaktır. Bu örneğin de açıkladığı gibi, bir toplumda, iki farklı kökenden gelen iki farklı
grup, farklı değerlere göre yaşamakta ve üyelerini bu şekilde sosyalleştirmektedir. 76
b) Normlar
Bir toplumun, varlığını sürdürebilmesi için toplumsal düzeni, yani bireyler ve gruplar
arasında gerekli ilişkileri sağlayabilecek ve koruyabilecek bir takım kurallar yaratması gerekir.
Yani, toplumsal yaşamda bireylerin tutum ve davranışlarının belirli kural ve ölçütlere göre
örgütlenmiş olması zorunludur. Böylece bireyler, kendi tutum ve davranışlarının sınırlarını
gösteren ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak uyguladıkları bu soyut modeller sayesinde, diğer
bireylerin belirli bir durumda nasıl davranacaklarını, nasıl bir tutum takınacaklarını öngörebilme
olanağı bulurlar. Bu anlamda, belirli bir durumda uygun olan ya da olmayan değer, tutum
veya davranışın ne olduğunu belirleyen ve yaptırımla desteklenen ortak toplumsal
kurallara norm denir.
Çağdaş toplumlarda, bütün toplumsal örgütlenme türleri, kendilerine özgü norm sistemleri
yaratmak zorundadırlar. Birey, ilişkide bulunduğu birçok toplumsal grubun normatif sistemini
bilme ve uygulama durumunda kalabilir. Bu durum çağdaş toplumların birer norm bütünü niteliği
almasına neden olmaktadır. Ancak bu normları değişmez birer toplumsal varlık olarak
değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü her toplum, kendisine bir önceki kuşaktan miras kalan
normları, kendi gereksinme ve isteklerine göre değiştirebilir veya bütünüyle ortadan kaldırabilir.
Normlar genellikle bir toplumun varlığını sürdürmesinde işlevsel bir değer taşıdıkları oranda
benimsenir ve uygulanır.
Normlar genellikle sosyalleşme sürecinde öğrenilir ve birey için bir alışkanlık niteliği alır.
Ancak sosyalleşmenin bilinçli öğrenme aşamasında, birtakım normlara uymamanın toplumsal
cezalarla karşılandığını gören birey, bundan böyle ceza etkenini göz önünde bulundurarak tutum
ve davranışlarını düzenleyecektir.
Norm kavramı farklı başlıklar altında incelenebilmektedir. Bunlar, örf, âdet, töre, din
kuralı, törenler, hukuksal normlar... gibi başlıklar altında incelenebilir. Ancak burada, toplumsal
gerçek içinde bütünsel bir içeriğe sahip olan norm kavramını farklılaştırma girişimlerinin keyfi
bir niteliğinin de olduğunu eklemek gerekmektedir. Örneğin bir toplumda geçerli olan bir din
kuralının aynı zamanda hem ahlâk kuralı, hem gelenek hem de örf ve âdet geliştirmiş olması
mümkündür.77 Şimdi farklılaşan norm türlerinin üzerinde duracağız.
1. Dinsel veahlaksal normlar: Dinsel veahlaksal normlar bir toplumdaki en belirgin
normlar olarak karşımıza çıkar. Din ve ahlâk kuralları, toplumsal gerçek içinde
birbirinden kolay kolay ayırt edilemeyecek bir bütün oluştururlar. Din ve ahlâk arasındaki
farkların birer içerik farkından çok, yaptırım türü ile ilgili olduğunu ileri sürülebilir. Bu
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bakışla, dinsel normların daha çok dünyevi olmayan nitelikte bir yaptırımla
desteklenmesine karşılık, ahlaksal normların yaptırımları toplumsal bir özellik gösterir.
Bu iki sistem sürekli etkileşim içindedir. Hem din, diğer toplumsal ve ahlâksak
normlardan bazılarını benimser ve dinsel bir görünüme sokar; hem de toplumsal
veahlaksal düşünce ve kuramlar, zamanla dinsel akımların etkisi altında kalır. Ahlâk için
geçerli olan değişebilirlik karşısında din değişmeye karşı dirençlidir. Bu nedenle değişen
ahlâk kuralı ile din arasında zaman zaman çatışma oluşabilir. Değişen ahlâk karşısında
dinsel pratikler değişimle karşı karşıya kalabilir.
2. Örf ve âdetler: Ahlâkın içeriğini büyük ölçüde örf ve adetler oluşturur. Örf ve adetleri
gelenek ve göreneklerle eş anlamlı tutarak hepsini birden töre başlığı altında toplamak da
mümkündür. Toplumda uzun süre gelişmiş ve gelenekselleşmiş, yaygın ve güncel olarak
uygulanan toplumsal normlar adet olarak tanımlanır. Daha üst düzeyde, güçlü değerler
içeren normlara ise örf adı verilir. Örf ve adet arasında bir içerik ve nitelik farkından çok
bir düzey farkı vardır. Örf ve adetler, toplum, grup ve sınıflar arasında değişebildiği gibi
zaman içinde de önemli ölçüde farklılaşabilir.
3. Teamüller: Örf ve adetlerin en basit ve belirgin biçimlerinden biri de teamüller, görgü ve
nezaket kurallarıdır. Bireylerin güncel yaşamlarında bir uzlaşmayla birbirlerine karşı
uyguladıkları basit, biçimsel ve çoğu kez yapay bir nitelik taşıyan davranış kurallarıdır.
Hitap etme biçimi, selamlama tarzı... bu kurallar tarafından belirlenir. Bu tür kurallar,
çoğu kez başkasının uyarmasına gerek kalmadan uygulanır. Herhangi bir nedenle bu
kurallara göre davranmadığımızda suçluluk duygusu yaşayabiliriz.
4. Ayin ve törenler: Bazı toplumsal normlar toplumsal yaşamda simgesel bir görünüm
altında somutlaşır. Simge, bir işaret, bir jest, bir tören veya ayin biçimi olarak, birtakım
normların anlam ve değerini temsil etmiş ve vurgulamış olur. Her toplumsal sistem ve
onunla ilişkili olarak her kültürel sistem, ortak bir simgesel sistem yaratarak, bireysel
ilişkilerin, duygu düşünce, davranış ve normların belirginleşmesini sağlar. Bu anlamda
simgesel davranış bütünleri olarak tanımlanabilecek ayin ve törenler anlamını toplumun
tarihinden alırlar. Belirli bir simgesel ve kalıplaşmış davranış bütününe katılan birey,
muhakeme yaparak, kanıtlama yoluna başvurmadan bu bütünün ardındaki anlamın etkisi
altına girer ve bu anlamın çerçevesinde inançlar oluşur. Bu bağlamda dinsel ibadetin
tekrarlanan biçimselliği, müminlerin dinî norm, inanç ve duygularının güçlenmesini
sağlar. Belli bir topluma ait ayin türleri, o topluma ait olmayan bir kişi için ardındaki
inanç ve duygular anlaşılamadığı için anlamsız ve komik gelebilir. Oysa ayindeki
biçimler içeriği güçlendiren bir işleve sahiptir. Bununla beraber, ayin ve törenleri sadece
dinsel bağlam içinde düşünmemek gerekmektedir. Örneğin bir üniversitedeki fahri
doktora töreni ya da bir mahkemede yemin ettirme işlemi ayinsel bir nitelik taşımaktadır.
5. Toplumsal bir norm olarak moda:Moda çeşitli konularda bir toplum veya grubun
onayladığı geçici değişme kurallarından oluşur. Belirli bir dönemde, bir toplumda
86

giyinme, süslenme, mimari, müzik, edebiyat, sanat hatta düşünce ve inanç alanında bile
bazı moda akımlarının etkinliği gözlenebilir. Çağdaş toplumda düşünce ve inançlar bile,
moda konusu olabilmektedir. Geçiciliği ve geleneğe karşı olması nedeniyle örf ve
adetlerden farklılaşan moda sayesinde yeni örf ve adetler de doğabilir. Ancak, modanın
bir yandan sınıfsal farklılıkları belirginleştirirken öte yandan benzeşme duygusu yaratarak
biçimsel olarak toplumsal düzeni koruyucu bir niteliği de sahip olduğu unutulmamalıdır.
Tüketim toplumunun vazgeçilmez bir aracı olan moda, yabancılaşmayı arttıran bir etkidir
aynı zamanda. Genellikle yeni bir norm türü olduğunu ve sınıfsal yapıyla ilintili
bulunduğunu eklemek gerekecektir.
6. Hukuksal normlar:Her toplumda, karşı gelinmesi kesinlikle yasaklanmış ve yaptırımları
zor kullanarak da uygulanabilen ve rasyonel bir biçimde örgütlenmiş normlar hukuk
kuralları olarak tanımlanır. Toplum neden ve sonucunun bilincinde olarak hukuk
kurallarını yaratır, yürürlüğe koyar, uygular ve yürürlükten kaldırır. Örf ve âdetlerin
uygulamada güçlü yaptırımlarla desteklenmemesi, hukuk kurallarının ağırlığını
arttırmıştır. Ayrıca hukuk kuralları ulusal düzeyde örf ve adetleri aşan, rasyonel kurallar
olarak ortaya çıkmaktadırlar. Kimi zamanlar örf ve adet ile yazılı hukuk arasında çatışma
da ortaya çıkabilmektedir.78

78Tolan,

s:240-245.

87

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste toplumsallaşma ve kültür konularını ele aldık.İnsanın nasıl toplumsallaşmış
birey hâline geldiğini gördük. Toplumsallaşmanın kültürün aktarılmasını sağladığını ve bireyin
toplumla bütünleşmesinde toplumsal kavramına başvurulduğunu ifade ettik. Toplumsal kontrol
mekanizmasını normlar ve değerler aracılığıyla inceledik. Norm tipleri üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1) Normlar ve değerler nasıl tanımlanır ve farklılaşır?
2) Toplumsallaşma süreci nasıl açıklanabilir?
3) Kültür kavramı nasıl tanımlanabilir ve kültür ve sosyalleşme arasında nasıl bir ilişki
vardır?

89

6. ANOMİ VE YABANCILAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Anomi

6.2.

Yabancılaşma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu derste, geçen hafta üzerinde durduğumuz toplumsal kontrol mekanizmaları hakkında
öğrendiklerimizi tamamlamak amacıyla anomi ve yabancılaşma konularını inceleyeceğiz.
Böylece toplumlarda hiçbir zaman tam uyumluluk hâlinin var olmadığını, bu durumun sapma
olarak değerlendirildiğini, kimi durumlarda sapmanın hoşgörü ile karşılandığını göreceğiz.
Durkheim ve Merton’un anomi olarak ifade ettiklerini Marx’ın sınıfsal bir sorun olarak
gördüğünü ve ardından Marcuse ve Mills’in çağdaş toplumun sorunları açısından yaklaşarak
yabancılaşma olarak değerlendirdiğini göreceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Anomi konusunu öğrenmek.
Yabancılaşma konusunu
öğrenmek.
Yabancılaşma konusunda
farklı yaklaşımları
incelemek.
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Anahtar Kavramlar


Anomi,



Yabancılaşma
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Giriş
Geçen haftaki dersimizde bireyin toplumla nasıl bütünleştiğini açıklamak üzere Amerikalı
sosyologların toplumsal kontrol deyimine başvurdukları ifade ettik. Bu dersimizde ise şu soruyu
soralım: Bir toplumdaki tüm bireylerin var olantüm normlara uymaları yani tam uyumluluk hâli
ya da tüm bireylerin kendilerini tamamen gerçekleştirmeleri durumu mümkün müdür?
Bu derste, değer ve normlar hiyerarşisinin bozulması ve değersel bir kargaşanın topluma
egemen olması sürecini ifade edenanomiile modern toplumlara egemen bir sorun olan
yabancılaşmanın üzerinde duracağız.
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6.1.Anomi
Toplumlarda normların varlığı bir gerçek olduğu gibi normlara tam olarak uyulmaması da
bir gerçektir. Bireylerinin tüm normlara uyduğu, kınamadan ağır suçlara kadar hiçbir
kuralsızlığın meydana gelmediği bir toplumu hayal etmek mümkün değildir. Geçen derste
toplumdaki karşılığı farklı farklı olan norm çeşitlerinden söz etmiştik. Bu çeşitlilik içinde kimi
normları örneğin herkes doğru olarak kabul eder ama kimse uygulamayabilir. Her toplumda
insanlar, bu toplumda geçerli olan normlara çeşitli nedenlerle zaman zaman uymayabilirler. Bu
olguya genel anlamda sapma adı verilir. Sapma ve uyumluluk olguları birbirinin karşıtıdır.
Aslında hiçbir toplumsal sistem, bireyleri bütün normlara tamtamına uymaya zorlamaz. Her
toplumsal sistem normlara uyumda bir hoşgörü ölçüsüne sahiptir. Ama burada hoşgörüden söz
ederken hangi tür normdan bahsettiğimiz yine çok önemlidir. Örneğin her nerede olursanız olun,
yalan söylememek şeklinde bir norm benimsenir. Bu dinlere göre yanlıştır, ahlaksal olarak
yanlıştır, aynı zamanda tabii ki hukuksal olarak da yanlıştır. Ama yalan sözkonusu olduğu zaman
insanlar hemen beyaz yalanları da gündeme getirirler. Bu örnekte beyaz yalan denilerek yalana
karşı ‘hoşgörü’nün geliştirildiğini kolayca görürüz.
Hoşgörü düzeyi normun türüne göre değiştiği gibi, bireyin grup içerisinde yeniliğine veya
eskiliğine göre değişir. Gruba yeni dâhil olan işçinin, öğrencinin veya askerin gayretkeşliği,
herkesin bildiği bir olaydır. Bu gibi kişiler, grubun üyesi olduklarını kabul ettirebilmek ve grup
içindeki statülerini sağlamlaştırabilmek için, gayretkeş olmalarını gerektiğine inanırlar. Bu olgu
da aşırı uyumluluktur. Bu aşırı uyumluluğu açıklayan bir diğer neden de, yeni gelenlerin ilk
aşamada normların yalnızca resmî veya kurumsallaşmış tanımını bilmeleri ve bu normun
uygulamadaki gerçek tanımını öğrenecek kadar grupsal deneyim yaşamamış olmalarıdır.
Hoşgörü düzeyi bireyin grup içindeki mevki veya statüsüne göre de değişebilir. Örneğin,
bir din adamının işlediği günah, sıradan birinsanın işlediği günahtan farklı bir biçimde
değerlendirilir. Ya da tüm gözler yüksek düzeyde bir politikacının üzerinde olduğu için, bu kişi
kendi partisini herhangi bir üyesinden daha kolay eleştirebilir.79
Bireylerin tüm normlara uymamalarının sapma olarak adlandırıldığını söylemiştik.
Normlardan sapma farklı nedenlere dayanmaktadır. Bunlardan biri, bireyin herhangi bir nedenle
grubunun dışında veya uzağında kalması anlamındaki marjinalite olgusu, bir diğeri de, norm
çatışması içinde bulunan bireyin normlardan birini uygulamak için, diğerlerine karşı çıkmak
zorunda kalmasıdır. Marjinalite çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Ancak normların
çiğnenmesi, genellikle normlar ve roller arasındaki çatışmadan doğar. Bireylerin sahip
oldukları roller, çeşitli yön ve düzeylerde birbiriyle çatışan normlar içerebilir. Çünkü bireyler
yaşantılarını sürdürürken çeşitli düzeylerde aidiyetlere sahiptirler. Bunun sonucunda bireyin
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kendisi için öncelik ve önem taşıyan bir referans grubuna diğer gruplardan daha fazla ilgi
duyması, bu gruplardaki statüsünü marjinal bir duruma sokabilir. Örneğin, her fabrikada,
‘işverenin her zaman haklı olduğu’, ‘disipline uyulmadığı’ gibi işveren cephesinden görüşe sahip
olan işçiler vardır. İşveren ve yöneticilerle özdeşleşen bu gibi kimseler, genellikle dikey
toplumsal mobilite (yani işyerinde yükselme) sürecinde bulunan işçilerdir. İşçi grubu içindeki
statüleri kendileri için artık marjinal bir nitelik taşımaktadır. Yani çalışma grubu içindeki
normlarla yöneticilerin normları çatışmaktadır. Üye olmak için özlem duyulan bir grubun
normlarını önceden benimseme ve uygulama açısından bu mekanizma, ön sosyalleşme olarak
tanımlanmaktadır.80
Bazı sapma biçimleri ise, toplumun temel değerleri ile bireyin bu değerleri
gerçekleştirmek için sahip olduğu araçlar arasındaki uyuşmazlık veya çatışmalardan
doğmaktadır. Robert Merton (1910-2003) sapmayı, toplumdaki kültürel amaçların ve bu
amaçlara varmak için toplumca önceden saptanmış yolların kabul edilmesi olarak tanımladığı
uyumla karşıt olarak ele almaktadır. Merton temel değer olarak ekonomik başarıyı vurgulayan
Amerikan toplumunun, toplumsal farklılaşmanın alt tabakalarındaki hem başarısız, hem de başarı
kazanma olanağından yoksun kimselere bir ümit kapısı bırakmadığını belirtir. Büyük bir
çoğunluk bu çatışmayı, egemen toplumsal değerlerle içindeki bulundukları gerçek durum
arasındaki karşıtlık ölçüsünde yaşamaktadır. Bu durumda herkes, üyesi bulunduğu grubun
normlarına uymakta, erişilmesi olanaksız görülen temel değerler ise ideal değerler olarak
algılanmaktadır. Ancak böyle bir tutum, bireyleri çoğu kez biçimci davranışlara sürükler.
Çatışmayı çok derin bir biçimde duyan bazı kimseler de, uzaktaki bu değerlere ulaşmak için yeni
yollar ve buluşlar geliştirmeye çalışırlar. Çatışmadan kurtulmak isteyenler ise, hem toplumsal
değerleri, hem de grup normlarını reddederek bir tür gerileme veya kaçma davranışını tercih
ederler. Kaçmanın bir karşıtı olarak beliren isyan davranışında ise birey, toplumun ve grubun
değer ve normlarını kabul etmediği gibi, bu değer ve normları yenileriyle değiştirerek başka bir
toplumsal düzen yaratma amacını güder. Gerçekte bu mekanizmaların hepsi, bireyin kendi
durumuna ve özelliklerine göre toplumla farklı bir bütünleşme içinde olabileceğini gösterir.
Anomi kavramının işaret ettiği ise sapmadan daha farklı bir toplumsallık durumudur.
Durkheim’in sıklıkla kullandığı Merton’un da ele aldığı anomi, normların geçerliliğini ve
yaptırım gücünü yitirmesi, değer ve normlar hiyerarşisinin bozulması ve değersel bir
kargaşanın topluma egemen olması gibi durumlarda ortaya çıkan normsuzluk hâlini ifade
eder. Başka bir anlatımla, kuralları geçerliliğini yitirmiş ve herkes tarafından benimsenecek
yeni kurallar yaratamamış bir topumda, bireyleri toplumsal bütüne bağlayan bağların
kopması hâline anomi denir. Merton’a göre, toplumca tanımlanmış hedeflere ulaşmak için
tanımlanmamış davranışlara başvurulmasının zorunlu olduğu durumlarda toplumsal yapı ile
kültürel yapı arasında beliren uyuşmazlık, anomiye yol açmaktadır. 81
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Bu olguya dikkati çeken Durkheim’a göre anomi, hangi normu izleyeceklerini bilemez
hâle gelen bireylerin bütünleşmelerini giderek olanaksızlaştıran bir toplumsal düzensizlik
ortamıdır. Durkheim 1890’lı yılların anomisini şu şekilde tasvir etmektedir:
Gerçekten, yaşam koşulları köklü olarak değiştiği için, insan gereksinimlerini düzenleyen
skalanın aynı kalması olanaksızdı. Çünkü bu skala, tüm üretici kategorilerin alması gereken payı
kabaca belirlemesi nedeniyle toplumsal olanaklara göre değişmektedir. Günümüzde bu skalanın
hiyerarşisi alt üst olmuş bulunmaktadır. Ama öte yandan rasgele yeni bir hiyerarşi de alınıp
öncekinin yerine koyulamaz. İnsanların ve nesnelerin toplumsal bilinç tarafından yeniden
sınıflandırılması için belirli bir süre gerekecektir. Böylece başıboş kalan toplumsal güçler yeni bir
denge bulmadıkça, her birinin değeri konusunda ortak bir yargıya varılamayacak ve bu nedenle
bir süre boyunca çok yönlü bir düzen boşluğu doğmuş olacaktır. Bugün artık mümkün olanı ve
olmayanı, doğruyu ve doğru olmayanı, hangi hak talep ve özlemlerin meşru olduğunu,
hangilerinin sınırı aştığını bilemeyecek bir durumdayız...
Böylece, yolunu şaşırmış bir düşünce ve değer sisteminin engelleyip bastıramadığı iştah
dolu arzular, kendilerini durdurması gereken sınırların nerede bulunduğunu bilemez hâle
gelmişlerdir. Tam böyle bir ortamda, yalnızca genel dinamizmlerinin niteliği gereği daha yoğun
olması bile, onları doğal bir aşırı coşkunluk hâlinde bulundurmaya yetmektedir. Refahın artması
nedeniyle arzular da taşan bir coşkunluk içindedir. Bu istek ve arzulara sunulan daha da vaat
edici ödüller onları dürtmekte, daha zor beğenilir bir tutuma sürüklemekte, geleneksel kuralların
yetke ve gücünü yitirdiği bir dönemde tüm kurallar karşısında daha da sabırsız kılmaktadır.
Demek ki bu düzensizlik veya anomi hâli, ihtirasların, daha güçlü bir disipline gereksinme
duymaları gereken bir dönemde, aksine giderek sınır tanımamaları nedeniyle daha da
pekiştirilmiş olmaktadır... 82
Daha önce üzerinde durduğumuz gibi, Durkheim Toplumsal İşbölümü ve İntihar adlı
çalışmalarında anomiden söz etmiş ve anomik intiharı tanımlamıştır.

6.2.Yabancılaşma
Toplumlardaki anomi yani kuralsızlık hâlinden söz ettikten sonra şimdi birbaşka konuyu
incelemeye geçeceğiz: Yabancılaşma. Yabancılaşmada tasvir edilen toplumsal ortam anominin
tasviri ile epeyce benzese de anomiden çok farklı bir çözümlemeye bizi götürmektedir.
Tarihsel olarak bakıldığı zaman, XVIII. ve XIX. yy düşünürleriyle birlikte yabancılaşma
kavramına gidecek yolun açıldığı görülmektedir. Spinoza, Hegel, Marx’dan bu yana, içinde
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yaşanılan çağın katı, boş, amaçsız ve ruhsuz bir çağ olduğu teması vurgulanmıştır. Marx,
“Çağımızda hakikatin coşkusu, coşkuların da hakikati yok” demektedir. 83
Yabancılaşma kavramını ilk belirginleştiren Hegel olmuştur. Ona göre insanlık tarihi aynı
zamanda insanoğlunun yabancılaşmasının tarihidir. Hegel’de olduğu gibi Marx’da da
yabancılaşma kavramı, insan varlığının ve özünün ayrımı, insanın somut varlığının özüne
yabancılaşmış olduğu düşüncesi üzerine inşa edilmiştir.
Günümüzün insanı, sanayi devrimi ile başlayan ve her alana yayılan hızlı bir değişmenin
toplumsal ve ruhsal düzeyde yarattığı bunalımların köklü bir rahatsızlığa dönüştüğü bir ortamda
yaşamaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan bu hızlı teknolojik değişme, toplumsal
kurumlarda, örgütlenme biçimlerinde, kültürel yapıda ve bunlara bağlı olarak değer sistemlerinde
de temel dönüşümlere yol açmıştır. Ancak bu dönüşümlere koşut olarak insanın doğa ve diğer
insanlar ve toplumla ilişkilerinde gözlenen bunalım ve hatta mutsuzluk hâli giderek önem
kazanmakta, maddi refahın tek başına yeterli olamayacağı düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Bu
çağdaş bunalım, çeşitli farklılıkları olmasına rağmen her toplumda varlığını duyurmaktadır.
Çağdaş toplumlarda yaşanan bunalımın ilk izlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, sorunun
özü kavranmaya çalışılmış, yapısal, felsefi ve tarihsel çözümlemelere girişilmiş ve bazı
çözümlemeler yapılmıştır.
Marx’a84 göre insanlık tarihi, insan varlığının giderek gelişmesi, ama aynı zamanda
giderek yabancılaşması anlamına gelmektedir. Yabancılaşmış insan dış dünyayı ve kendi
varlığını, nesnesinden farklılaşmış özne gibi pasif olarak seyretmekle yetinir. Marx’a göre ise,
bunalım meta toplumunun kapitalist sistem içerisinde hızla evrimleşmesiyle değişim değerinin
kullanım değeri85 üzerinde giderek büyüyen bir egemenlik kurmasından ve bunun sonucunda,
insanın ürününe, emeğine, topluma ve kendi varlığına yabancılaşması, bunları kontrol etme
gücünü yitirmesinden kaynaklanmaktadır.

83Barlas

Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı Yabancılaşma ve Anomi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Yayınları, Ankara, 1981, s:144.
84

1818-1883 yılları arasında yaşayan Karl Marx, bilindiği gibi Alman toplum kuramcısıdır. 5 Mayıs 1818
de o zamanlar Prusya’da olan Tréves’te doğar. Bonn Üniversitesinde hukuk okur. 1841’de Iena Üniversitesi Felsefe
Fakültesinde doktorasını alır. 1847’de “Felsefenin Sefaleti”ni, 1848’de “Komünist Manifestosu”nu, 1859’da
“Ekonomi Politiğin Eleştirisi”ni, 1867’de “Kapital”in birinci kitabı yayınlanır. 1883’de ölür. 1885’de “Kapital”in
ikinci kitabı, 1894’de ise “Kapital”in üçüncü kitabı Engels tarafından yayınlanır. Marx kuramını oluştururken İngiliz
iktisatçıların (Adam Smith, David Ricardo ve James Mill) çalışmalarından etkilenmiştir. 1844’de “İktisadi ve Felsefi
Elyazmaları”nı yazar. Bu metin genelde yabancılaşma kavramını ortaya koymasıyla bilinmektedir.

Metaların üreticiler tarafından doğrudan kullanılmasının karşısında mübadele –değişim- için üretilmesi
anlatılmaktadır. Yani, kullanım değeri değişim değerine dönüşmektedir ki bu durum üretim ilişkilerindeki
değişikliğin sonucudur. Geleneksel çerçevede bakıldığında eskiden geçim amacıyla kullanılan mal ve hizmetlerin
artık pazarda alınıp satılması sürecini anlatmaktadır. Marx’a göre, kullanım değeri bir nesnenin yararlılığıyla ilgili
bir yargıyı gösterirken, değişim değeri aynı nesnenin pazardaki değişim sonucunda bulacağı karşılıktır.
85

99

Marx’ın yabancılaşma kuramı içinde üzerinde durulması gereken emeğin yabancılaşması
olgusudur. Marx için emek ve işbölümü, yabancılaşmanın birer göstergesi olmaktadır. Emek,
insan doğa ile ilişkisi, yani elle, zihin veya sanatsal faaliyetler yoluyla kendisini gerçekleştirdiği
yeni bir evren yaratmasıdır. Ancak özel mülkiyet ve işbölümü geliştiği ölçüde, emeğin,
başlangıçta insan gücünü ifade etmek ve dışsallaştırmak olan temel niteliğini yitirdiğini
görüyoruz. Marx, “emeğin ürettiği nesne, yani emeğin ürünü, emeğin karşısında yabancı bir şey,
kendini üretenden bağımsız bir güç olarak dikilir. Emeğin ürünü bir nesneye aktarılmış,
maddeleşmiş demektir; emeğin nesneleştirilmesidir” der. Emek artık işçinin doğasının bir
parçası olmaktan çıktığı için yabancılaşmış bulunmaktadır. Yani çalışma işçinin dışındadır, onun
özsel varlığına ait değildir. Bu nedenle çalışırken kendini olumlu görmez, mutsuzdur, fiziksel ve
zihni enerjisini serbestçe geliştirmez; bedenini harcar ve zihnini yok eder. Onun için işçi ancak
çalışma dışında kendine gelir. Çalışması gönüllü değil, zorlamadır.86
Böylece işçi üretim eyleminde kendi faaliyetiyle olan ilişkisini, kendisine ait olmayan
yabancı bir şey, edilgin ve isteksiz bir çaba, kendini yitirmiş bir güç olarak duymakta ve
algılamaktadır. İnsan kendi özüne yabancılaşırken, emeğin ürünü insan üzerinde üstünlük
sağlayan “yabancı bir şey hâline dönüşmektedir. Bu ilişki aynı zamanda dışsal ve düşman bir
biçimde onun karşısında yer alan bir ilişki niteliğindedir.” Marx burada özellikle iki noktayı
vurguluyor. Bir yandan, insanın işinde ve özellikle kapitalist sistemdeki üretimde yaratıcı gücünü
kullanmasının engellenmesi, diğer yandan da üretici eyleminin, emeğin ürünleri olan nesnelerin
onun dışında ve ondan bağımsız bir varlık oluşturmaları... Yani artık işçinin varlığı üretime
bağlıdır; ama üretim işçi için yapılmamaktadır.
Çağdaş üretim sürecinde emeğin yabancılaşması, üretimin ağırlıkla elle gerçekleştirildiği
geleneksel imalathanelere oranla çok daha yüksek düzeydedir. El emeğine dayanan zanaatlarda
işçi bir aletten yararlanır; fabrikada ise makine ondan yararlanır. Birincisinde iş aletlerini
kullanan odur; diğerinde ise makinelerin hareketini izlemek zorundadır. El emeğine dayanan
işlerde işçi canlı bir mekanizmanın yaşayan bir parçasıdır. Oysa fabrikada hayatiyeti olmayan ve
işçiden neredeyse bağımsız bir mekanizma ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durumda işçi
mekanizmanın eklentisi ve ikincil bir çarkından farksızlaşmış bulunmaktadır.
Burada Marx’ın söz ettiği, özellikle işçinin ekonomik sömürüsü, nihai paylaşımdaki
payının düşüklüğü veya tümüyle ona ait olması gereken bu payın sermaye sahibine gitmesi
değildir. Onun öncelik verdiği husus, insanı onu şey hâline indirgeyen ve şeylerin kölesi kılan
belirli bir üretim biçiminden kurtarmaktır. Düşüncesinin özünde insanın kurtuluşu yatmaktadır.
Marx’ın kapitalist toplumu eleştirisi, gelir dağılımı üzerinde değil, üretim biçimi, insan kişiliğinin
yok edilmesi ve insanın köleleşmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.87
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Bununla beraber Marx, insanlık tarihinde her zaman var olmuş olan emeğin
yabancılaşması olayının, kapitalist toplumda en uç noktasına ulaştığını ve işçi sınıfının diğer
sınıflardan daha fazla yabancılaşmış olduğunu da vurgulamaktadır. Bu yargının dayandığı temel,
işçinin üretimin örgütlenmesi, planlanması ve kontrolünde hiçbir etkisi olmaması ve bir
makine niteliğinde değerlendirilerek istihdam edilmesi nedeniyle sermayeye bağımlı bir
“şey”e dönüştürülmüş olması düşüncesidir. Marx’a göre, “yabancılaşmış emeğin özel mülkiyetle
ilişkisinden çıkan bir başka sonuç da, toplumun özel mülkiyetten, kölelikten kurtulmasının,
işçilerin kurtulması gibi politik bir biçimde ifadesini bulmasıdır. Bunun böyle olması, yalnız
onların kurtuluşunun önemli oluşundan değil, işçilerin kurtuluşunun evrensel insanlığın
kurtuluşunu içermesinden ileri gelmektedir. İşçilerin kurtuluşu insanlığın kurtuluşunu içerir;
çünkü işçinin üretimle ilişkisinde insanın köleliğinin bütünü vardır ve köleliğin her ilişkisi bu
ilişkinin yalnızca biraz değişik bir şekli ve sonucudur.88
Burada Marx’ın amacı sadece işçi sınıfının kurtuluşu ile sınırlanmamıştır. Temelde onun
için önemli olan, genel olarak insan varlığının kendisini çerçeveleyen yapay koşulları kırarak
kurtuluşa ulaşmasıdır. İnsan varlığı özgür ve yabancılaşmamış üreticiliğine dönmeli ve nihai
amacı, nesne üretimi değil, bütün yönleriyle gelişmiş ve kendini bulmuş bir insan olan yeni bir
toplum yaratmalıdır.
Marx emeğin yabancılaşmış ürününü şöyle tanımlar: Kapitalist üretim biçimi, insanlar
arasındaki ilişkileri şeyler arasındaki ilişkilere dönüştürmekte ve bu dönüşüm kapitalist üretim
sürecinde metanın doğasını, temel niteliğini oluşturmaktadır. Oysa maddi zenginliğin,
çalışanların gelişmesine yönelik gereksinimleri tatmin etmek için var olması gerekir. Fakat
mevcut üretim biçiminde işçi yalnızca var olan değerlerin genişlemesi için bir araçtır; işçiyi böyle
bir amaca yönelik bir araç olarak düşünen bir üretim biçiminden zaten başka bir şey de
beklenemez.
Marx için yabancılaşmış emek, insan özünün ve doğanın yabancılaşmasından ayrı
düşünülemez. Ona göre “insan kendi emeğinin ürününe, hayat etkinliğine, türsel varlığına
yabancılaşma olgusunun dolaysız bir sonucu, insanın insana yabancılaşmasıdır. İnsan nasıl kendi
kendisiyle karşı karşıya geliyorsa, öteki insanla da karşı karşıya gelmektedir. İnsanın işiyle,
emeğinin ürünüyle ve kendisiyle ilişkisi için geçerli olan, insanın öbür insanla ilişkisi, öbür
insanın emeği ve emeğinin nesnesi için de geçerlidir. Aslında, insanın türsel özelliğinin kendisine
yabancılaştırıldığı önermesi, bir insanın öbürüne ve her ikisinin de insanın öz doğasına
yabancılaştırıldığı anlamına gelir. Yabancılaşmış insan yalnızca diğer insanlarla yabancılaşmış
bir insan da değildir. Doğası, ruhu ve özünden soyutlanmış türsel varlığına da yabancılaşmıştır.89
Marx’ın üzerinde durduğu bir başka konu, “insan isteklerinin ve ilişkilerinin
yabancılaşan anlamı”dır. Marx yabancılaşmış bir evrende insan gereksinmelerinin neler
88Tolan,
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doğurabileceğini, böyle bir gereksinme anlayışından hareketle nerelere varılabileceğini anlamış
ve bugünkü çağdaş toplumun yaşadığı aşırı tüketim yabancılaşmasını, insanın gerçek ve sahte
gereksinmeleri arasındaki ayrımı öngörebilmiştir. Marx’a göre, paraya gereksinme modern
iktisadi sistemin yarattığı tek gereksinmedir. Paranın niceliği, giderek paranın tek etkili yüklemi
olur. Her şeyi soyut şekline indirgediği gibi, kendi hareketi sırasında kendini de yalnızca
niceliksel bir şeye indirger. Aşırılık ve ölçüsüzlük gerçek norm olur.
Yabancılaşmış gereksinmelerin öznesi, hatta kölesi durumuna indirgenen insan, artık
zihinsel ve fiziksel bakımdan tüm insani yeteneklerinden yoksun kılınmış olur. Kendi bilincinde
ve kendi kendine etkin olan bir metadan farksızlaşır. Bu meta-insanın dış dünya ile ilişki
kurması, ancak ona veya onun öğelerine sahip olması, onu kullanması, onu “tüketmesi” yoluyla
gerçekleşebilmektedir. Yabancılaşmanın ölçeği büyüdüğü oranda, insanın dış dünya ile kurduğu
ilişki giderek daha yüksek bir düzeyde ondan yararlanma amacına yönelik olmaktadır. Marx bunu
şöyle açıklıyor: “Ne kadar az yer içer, kitap okursan, tiyatroya, dansa, meyhaneye ne kadar az
gidersen, ne kadar az düşünür, sever, kuram yaratır, şarkı söyler, resim ve eskrim yaparsan, o
kadar fazla sermaye biriktirirsin; güvelerin ve tozun yok edemeyeceği hazinen o kadar büyür.
Kendin ne kadar azalırsan, o kadar çoğa sahip olursun; kendi öz yaşamını dile getirmenle
dışsallaşmış yaşamını dile getirmen ters orantılıdır; yabancılaşmış varlığın gitgide büyür.”90
Yabancılaşmanın bir göstergesi olarak Marx’ın vurguladığı bir başka kavram ise meta
fetişizmidir. Yaratıcı emeğin yabancılaşmasından söz ederken, onun ürününe yabancılaşması
sürecini vurgular. Bu yabancılaşma, şeylerin kullanım değeri yerine, değişim değeri ile ifade
edilir olmasında, yani malların metalaşma sürecinde yatmaktadır. Mal insanların doğrudan
doğruya gereksinmeleri için ürettiği şey olarak düşünülmelidir. Asıl niteliği kullanılmak,
yararlanılmak ve bunun için de tüketilmek olan şey, belli bir toplumsal yapıda bu niteliğinden
ayrılıp başka bir amaca yönelmektedir. Her şeyin mübadele alanına girdiği ve alım-satım nesnesi
olduğu kapitalizmde bu temel değer, yani kullanım değeri para ölçütüne göre değerlendirilir.
Mallar ve insanın temel özelliği olan emek dâhil tüm şeylerin parasal ilişkiler aracılığıyla
nesneleşmesi, doğrudan insanların kullanımı yerine değişimin temel amaç olması, Marx için
yabancılaşmanın bir görünümüdür. Yani bu anlamda yabancılaşma kullanım değerinin yerini
değişim değerinin almasıdır. Marx, kapitalist toplumda değişim değerinin kullanım değeri
üzerindeki egemenliğini ve parasal ilişkilerin yüceltilmesi yoluyla insani ilişkilerin ve
kullanmadan doğan yararın yok olması olgusunu meta fetişizmi olarak nitelemektedir.91
Marx’dan sonra da yabancılaşmanın üzerinde durulduğunu görürüz. Marx, en
yabancılaşmış toplumsal sınıfın işçi sınıfı olduğunu savunmuş, yabancılaşmanın, insanların
büyük çoğunluğunun ortak yazgısı hâline gelecek ölçüde yaygınlaşacağını öngörmemişti.
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XX. yüzyıla gelindiğinde oranı giderek artan bir insan kitlesi, makinalardan çok simgeleri
ve insanları kullanmaya, onlarla uğraşmaya başladı. Erich Fromm’a (1900-1980) göre, “küçük
veya büyük memur, satıcı, esnaf veya tüccar, özellikle hizmetler sektöründe çalışanların hemen
tümüne yakını, bugün nitelikli işçiden çok daha büyük bir yabancılaşma içinde yaşamaktadır.
Nitelikli işçinin işlevleri bugün dahi yetenek, beceri ve iş ahlâkı gibi kişisel niteliklere bağımlıdır;
kişiliğini, gülümseyişini ve hele hele inançlarını satmak zorunda değildir. Diğerlerinin varlığı ise
becerilerinin yanı sıra, uysal, ılımlı ve istenilen doğrultuda kullanılabilir olmalarından ileri
gelmektedir. Ancak tüketim açısından, özellikle bürokrasinin çeşitli kesimleri ile el emeğiyle
çalışan düz işçiler arasında pek büyük bir fark bulunmamaktadır. Hepsi şeyleri, sahip olmak ve
kullanmak istedikleri yeni, sonra daha da yeni şeyleri arzulamaktadırlar. Bu hâlleriyle şeyler
karşısında bütünüyle edilgin, zincire vurulmuş tüketiciler kitlesini oluştururlar ve yapay arzularını
doyuran, ama doyurduğu oranda doyumdan uzaklaştıran nesnelerin kölesi olmuşlardır. Üretken
evrenle hiçbir ilişkileri bulunmamaktadır. Şeylere ve şeyleri üreten makinalara taparlar ve bu
yabancılaşmış dünyada kendilerini bir tuhaf ve tecrit edilmiş hissederler.92
Günümüzde her toplum ödenmesi gereken insani bedele bakmaksızın, maddi
gereksinimleri ön plana çıkarmış ve bu amaçla mümkün olan en fazla maddi zenginliği
gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Ancak bu maddi varlığın insan ilişkileri ve insanların ruhsal
yapısı üzerindeki etkilerine baktığımızda, suçluluk, alkolizm, ruh hastalıkları, uyuşturucu madde
kullanımı, çeşitli psikolojik ve sosyo-psikolojik rahatsızlıkların yanı sıra, sınıfsal farklılaşma ve
refahtan pay alma alanlarındaki toplumsal rahatsızlıkların ne kadar yoğun olduğu görülmektedir.
İnsanların artan yalnızlığı, aşırı atomlaşma ve tecrit duygusu, birbirlerine olan güvenin yok
olması ve bunun sonucu gelişen bireycilik, kısacası insanların toplumsal yaşama ilişkin olarak
geliştirdikleri tüm tinsel ve insani değerlerin yitirilmesi ile maddi refahın koşut olarak geliştiği bir
gerçekliktir. Sonuçta maddi değerler maddi olamayan değerleri aşarak tümüyle egemen
olmaktadır.
İnsan, kendisini diğer canlılardan ayırt eden temel özellik olan yaratıcılığına ve bununla
birlikte toplumsal yaşamına ve oluşturduğu insani değerlere giderek tümüyle ters düşen ve
yabancılaştıran bu maddi refaha ve onun kaynaklandığı rasyonalizm ve prodüktivizm ideolojisine
baş kaldırıp eleştirmekten geri kalmaz. Buna karşı çıkma, toplumsal zamanın artan hızından
dolayı yeni kurallar ve değerler oluşturmayı engeller ve anomik ortamı hızlandırır. Yaşamın her
alanında kalıcılık ölüp, geçicilik egemen olmaya başlar. Diğer yandan bu aşamada, insanın
ürettiği nesneyle, diğer insanlarla, kendi emeği ve doğa ile bütünleşmesinin koşulları, artan
işbölümü, teknokratik örgütlenme ve örgütsel karmaşıklık ortamında gerçekleşememekte,
yabancılaşma giderek kalıcı ve yoğun bir hâle dönüşmektedir. Refahın çok tüketebilmekle
özdeşleştiği ileri kapitalist ülkelerde amaç, mümkün olan en fazla metayı pazara sürebilmek ve
tüketilmesini sağlamaktır. Artan tüketimin amacı, insanların insani özünü geliştirmeye yönelik
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olmaktan çok, onları düşünmekten, yaratmaktan alıkoyan ve yabancılaştıran bir kısırdöngü hâline
gelir.
Rasyonalizm ve prodüktivizm ideolojisi, pazar koşulları içerisinde en fazla üretmeyi
amaçlayan bir toplumsal örgütlenme biçimi geliştirirken, bu örgütlenme içerisinde insanlar,
yalnızca makinaların bir parçası ya da doğrudan bir üretim ama çoğunlukla tüketim aracı
niteliğine dönüşürler. Bir insanın en fazla tüketebilmek için her şeyi yapmasının olağan olduğu
bir toplumsal yapıda sınır, yalnızca diğer insanların bu özgürlüğünü yani tüketme özgürlüğünü
sınırlamamaktır. Böyle bir toplumda her şey tüketim boyutunda anlam kazanır. Zaman, mekan,
eğlence ve hatta cinsellik bile metalaşıp tüketilirken, bunların insani içeriklerinden soyutlanarak
pazarda satılan nesnelere ve anlamını yitirmiş etkinliklere dönüştüğünü görürüz. Bu anlamda ileri
kapitalist toplumun bireyi, her türlü yaratıcılıktan uzak, tüm toplumsal değerlere yabancılaşmış
ve tek kuralın daha fazla tüketmek olduğu ortamda, temel hedef olarak tekdüzeliği içselleştirmek
ve benimsemek durumunda kalmaktadır.
Tekdüzeliğin dışındaki eylemler, yine özünden soyutlanmış arayışlardan ibarettir.
Örneğin spor, artık insanın fiziksel gelişmesini ve sağlıklı yaşamasını sağlayan bir eylem değil,
onu oyalamak ve vakit geçirtmek için dev örgütlerin tekeline aldığı bir meta alanı olmuştur.
Sanatsal yaratı, anca pazardaki değişim değerine bağlı olarak bir anlam taşımaktadır. Müzik, dev
şirketlerin tek merkezde oluşturduğu beğeni standartlarını aşamazken, dinleyicinin
duygulanmasının derecesi aldığı uyuşturucu maddenin dozuna bağlı olabilmektedir.
Kadınlığın veya erkekliğin ölçütleri ve nitelikleri, tekelleşmiş moda evlerinin ve kozmetik
sanayiinin pazar savaşımında belirlenirken, değişimin hızı da yüksek bir tüketim sağlamayı
amaçlamaktadır. Toplumsal başarı, her alanda yüksek tüketim ile özdeşleşirken, tüm insani
ilişkiler, sevgi, aşk, dostluk ticareti yapılabilen birer nesne olmuşlardır. Kapitalist toplum tinsel
hazları vurgulayarak, sonuçta aşkı, estetiği ve diğer duyguları da metalaştırmıştır. Belki de cinsel
özgürlük maskesi altında yapılmak istenen de budur.
Kapitalist pazarda bolluk ve tüketim, insanın doğa ve toplumla uyumlu yaşaması yerine,
kaynakların kötü kullanımına ve israfa yol açan bir kaosa neden olmaktadır. Böylece, önlenemez
hâle gelen ruhsal yorgunluk ve gerilim, giderek amaçsızlığı ve anlamsızlığı egemen kılmaktadır.
Maddi doyum sağlanmakta fakat ruhsal doyumda büyük bir boşluk yaşanmaktadır. Yok, olan
birincil ilişkiler, yani aile, akrabalık, komşuluk... ilişkileri başka biçimlerde oluşturulan dernekler,
klüpler, kurslar gibi kurumlarla dengelenmeye çalışılırken ikili bir yabancılaşmaya
düşülmektedir. Kişisel ilişkiler ve etkileşimin sıcak ve içten geleneksel yapıları çözülürken,
yerine konmaya çalışılanlar da etkili, yönlendirici ve kalıcı olmamaktadır. Sonuçta bireylerin
büyük bir bölümü için, rol sistemleri düzeyinde bir kopukluk söz konusu olmaktadır. Bu
kopukluk, kişiliğin neredeyse şizofrenik bir biçimde parçalanmasına yol açmaktadır.93
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Bu toplumsal koşulları eleştiren ve 1960’lı yıllarda adından çok söz ettiren Herbert
Marcuse’dir.94Marcuse özel olarak yabancılaşmanın ve genel olarak ileri derecede sanayileşmiş
kapitalist toplumun sorunlarının aşılmasında, işçi sınıfından çok toplumdaki marjinal kesimlere
ağırlık verir. Bu bağlamda özellikle öğrencilerin, etnik azınlıkların, toplum dışı kesimlerin
toplumsal değişmedeki önemini vurgular. Marcuse’ye göre, ileri derecede sanayileşmiş kapitalist
toplumlarda işçilerden bir şey beklemek mümkün değildir.
Herbert Marcuse, üzerinde durduğu kısıtlayıcı ve baskıcı toplumu şöyle anlatmaktadır:
İleri sanayi toplumunun en sinir edici yanlarından biri akıl dışılığın akılsal özelliğidir... Bu
uygarlık üretiyor; bu uygarlık konforu arttırmaya ve yaymaya yeteneklidir; gereğinden fazla olanı
gereksinme hâline getirmeye, yıkımı yapıcı kılmaya yeteneklidir... İnsanlar birbirlerini mallarıyla
tanıyorlar; ruhlarını otomobillerinde, ses aygıtlarında, iki katlı evlerinde, mutfak eşyalarında
buluyorlar.
Marcuse’ye göre, birey ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen mekanizma, toplumsal
denetim, hatta bir anlamda teknolojik bir denetimdir. Bu toplumsal denetimler o kadar
benimsenmiştir ki, bireyin karşı koyucu güçleri de büyük ölçüde etkilenmektedir: Yabancılaşan
kişi, yabancılaşmış olan yaşamında özümlenmiştir. Tek bir boyut vardır artık; bu tek boyut, her
yerde her biçimdedir. Marcuse’de ilerleyen teknoloji, bireysel özgürlüğün kısıtlanmasına yol
açmakta, totaliter bir toplumun ilk görüntülerini sergilemektedir.
Marx için el emeğiyle ve fiziksel gücüyle çalışan ve bu emeği sermaye sahibi tarafından
sömürülen proletarya, nicel potansiyeli ve temel toplumsal haklardan yoksun bırakılmış olması
nedeniyle, tarihsel bir görevi yerine getirmeye hazırlanan, bu nedenle de yükselen bir sınıftır.
Oysa Marcuse’ye göre hızla gelişen otomasyon nedeniyle, el emeği giderek artan oranlarda
makinayla ikame edildiği gibi, makine daha da az işgücüne gereksinme duymaktadır. Teknoloji
içinde, zamanını büyük ölçüde otomatik tepkilerle harcayan mekanik iş, daima bütün yaşama
yayılan bir uğraş, tüketici, sersemletici, insanlık dışı bir köleliktir. Bu ustaca köleleştirme,
sekretere, banka memuruna, her zaman baskı altında olan satıcıya, televizyon spikerine
uygulanan köleleştirmeden temelde farklı değildir.95 Standartlaştırma ve tekdüzelik, üretici
meslekle üretici olmayan meslekleri benzer kılar. Toplumsal işbölümünün öbür insani nesneleri
gibi, işçiler de teknoloji toplumuyla bütünleşmektedirler. Dolayısıyla, Marcuse’ye göre işçi sınıfı
düzenin karşıtı değildir. Teknolojik ilerlemeye rağmen, insan üretici düzenin boyunduruğu altına
girmiştir. Kitle iletişim araçlarının da yardımıyla insan tümüyle sömürgeleşmekte, tutum ve
eylemleriyle dış dünya ile ilişkilerinin bilincine varamayan ama toplumu yönetenlerin istediği
94Herbert Marcuse 1898-1979 yılları arasında yaşamış Alman felsefecidir. Frankfurt Okulu’nun temsilcilerindedir.
Amerika’da yaşamış ve ömrünün sonuna kadar aktif siyasetin içinde kalmıştır. 1960’lı yıllarda, solcu öğrencilerin fikirleri
üzerinde güçlü etkisi olmuştur. Yazıları, felsefe ve kültürel eleştiri kadar siyaset ve estetikle, özellikle modern toplumların
totaliter eğilimleri diye nitelediği boyutuyla da ilgiliydi.
95 Burada 1883-1924 yılları arasında yaşamış olan Çek yazar Franz Kafka’nın satıcı Gregor Samsa’nın bir böceğe
dönüşmesini konu ettiği “Değişim” adlı romanını hatırlayalım.
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şeyleri, istediği ölçüde, istediği yer ve zamanda tüketen bir robot doğmaktadır. Marcuse’ye göre,
teknolojik düzenlemenin egemen olduğu toplum, sistemin muhafazası ve idamesine yönelik
bütün öğe ve değerlerin bütünleşmesiyle, kapalı ve güdümlü bir toplum hâline dönüşmektedir.
İşçi sınıfının da karşı çıkma ve aşma gücünü yitirmesiyle silahsız kalmış bu toplum, böylece “tek
boyutlu toplum” olarak nitelenmektedir.96
Çağdaş toplumdaki yabancılaşmayı ele alan bir başka isim Charles Wright
Mills’dir.97Mills de beyaz yakalılar hakkındaki yapıtında, hizmetler sektöründe çalışan, sayıları
giderek artmasına rağmen oluşturdukları toplumsal gücün bilincinde olmayan ücretlilerin, yani
büro memurları, satıcılar gibi grupların özellikle yabancılaşma koşulları üzerinde durmaktadır.
Mills' e göre beyaz yakalıları tehdit eden tehlikeler aslında XX. yüzyılın bütün insanları
için ortak bir nitelik taşıyan tehlikelerdir. Çağımızda politikada, ekonomide, aile yaşamında,
dinsel yaşamda ve yaşantımızın tüm alan ve bölümlerinde, XVIII ve XIX yüzyılların sarsılmaz
gerçekleri ya yıkılmış ya da çözülmüştür. Buna karşılık, çağdaş yaşamı çerçeveleyen görenekleri
belirginleştiren yeni toplumsal değerler görülmemektedir. Böylece ne isyan etme ne de ümit
etmek için bir şevk ve heyecanımız kalmadı. Yaşamımız yön gösterici bir çizgiden yoksun
bulunuyor. Vahşi bir çağın yeni bir ürünü olan beyaz yakalı, kendisini doğuran ve kendisine
karşı gittikçe daha fazla yabancılaştırmak için sarf edilen kitle uygarlığını saymazsak, kendine
özgü bir kültüre de sahip değildir. Kendisini güvenlik içinde hissetmek için bağlar aramakta,
ancak hiç bir topluluk, hiç bir örgüt onun bu gereksinmesine cevap verebilmek için oluştuğu
izlenimini vermemektedir. Bu yalnızlığı onu, basın, sinema, radyo, TV gibi ucuz halk
kültürünün yapay ürünleri için bulunmaz bir müşteri hâline getirmektedir. Elinden çok arzu
ettiği ve hiçbir zaman sahip olamayacağı çok şey geçmesine rağmen, kendisi bizzat
yaratmamakta ve üretmemektedir. Bütün gün ve saatlerini hep alışageldiği aynı işle doldurmak
zorunda bulunduğundan, boş zamanlarını isteyerek ona satılan düşük nitelikli yapay eğlencelere
vermekle değerlendirmektedir. İşi onu sıkmakta, eğlenceler onu sinirlendirmekte, bu kısır döngü
ise onu tüketmektedir.
Kitle toplumunda özellikle kitle haberleşme araçlarının merkezileşmesini, bunun yanı
sıra insan yaşamındaki belirleyici ve etkileyici rolünün artmasını temel etkenlerin en önemlisi
olarak değerlendiren Mills, insanlar arasındaki birincil etkileşimin yok olmasını vurgular. Bu da
sonuçta bireyleri umutsuzluğa iter. Artık orta sınıfların en geniş toplumsal tabakaları
oluşturduğu bu tür toplumlarda, askeri, ekonomik ve siyasal seçkinlerden meydana gelen
oligarşiler insanları “insanlara rağmen” yönlendirebilmektedir.
Günümüzün etkin iktidar kuruluşları, sırasıyla dev şirketler, erişilmesi güç devlet aygıtı
Tolan, Anomi ve Yabancılaşma, s:159-161.
C. Wright Millls 1916-1962 arasında yaşamıştır Amerikalı sosyologdur. En önemli çalışmaları 1950’lerde
yayınlanmıştır. Bunlar, Amerikan orta sınıfına ait bir çözümleme olan White Collar (1951) ile ABD’nin birbirine
kenetlenen ve sürekliliğini sağlayan bir elitler kümesi tarafından yönetildiğini iddia ettiği İktidar Seçkinleri’dir.
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ve ordudur. Bir yandan bunların, bir yandan da ailesinin, küçük ve yakın toplulukların baskısı
altında kalan birey, kendini güvenceye kavuşturacak ve kendini güçlü hissetmesini sağlayacak
kuruluşlardan yoksundur. Bu nedenle kitle toplumunda birey için gerçekten canlı, gerçekten
anlam taşıyan bir siyasal mücadele olanağı kalmamıştır. Bugün, bu nitelikte bir siyasal hayatın
yerini tepeden yönetim almış, altlarda ise bir siyaset boşluğu meydana gelmiştir.
Görüldüğü gibi Mills, siyasal yabancılaşmadan hareket eder. Bu yabancılaşmanın altında
yatan etkenler olarak genellikle sosyolojik değişkenlerin önemi üzerinde durur. Ona göre
teknoloji ve bunun gerektirdiği örgütlenme biçimleri, kapitalist toplumda insanların kendilerini
geliştirebilmelerine, bu amaçla düşünce üretip bunları realize etmelerine olanak
tanımamaktadır.98
Bu derste anomi, sapma ve yabancılaşma konularının üzerinde durmamızın nedeni, geçen
derste bireyin toplumsal kontrol mekanizmaları ile toplumsal normları benimsemesini anlatırken
fazlaca ‘uyum’lu bir tablonun ortaya çıkmış olmasıdır. Oysa birey ve toplumdan söz ettiğimiz
bu derslerimizde, bireyin çeşitli nedenlerle toplumsalla yaşadığı buhrandan da bahsetmemiz
gerekmektedir. Tam bir uyumun olmadığını göstermek için işte bu iki sosyolojik kavrama
başvurduk.

98Tolan,

Anomi ve Yabancılaşma, s:161-164
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste anomi ve yabancılaşma konularının üzerinde durduk. Amacımız daha
önceki derslerde insanın toplumsallaşmasından söz ederken, toplumsallaşma sonucu tüm
bireylerin toplumla tam uyumlu toplumsal bireyler hâline gelmediklerini göstermekti. Toplumda
her zaman çok basit nezaketsizliklerden hukuksal olarak suç sayılan sapmalara kadar değişen
ölçeklerde norm dışı davranışların meydana gelmesi kaçınılmazdır. Ayrıca Durkheim’ın yaşadığı
koşulları tasvir etmek amacıyla, belli bir dönemde normların geçerliliğini yitirmesi ve
normsuzluğun yani anominin topluma egemen olmasından söz ettiğini gördük. Durkheim ve
Merton’un anomi olarak ifade ettikleri süreç Marxistlerce yabancılaşma olarak tanımlanmış ve
kapitalist modern toplumun bir sorunu olarak ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Anomi nedir?
2) Yabancılaşma nedir? Anomiden hangi açılardan farklılaşmaktadır?
3) Yabancılaşma zaman içinde nasıl farklılaşmıştır?
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7. TOPLUMSAL ETKİLEŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

İletişimde Dil

7.2.

Sözlü Olmayan İletişim

7.3.

Rol ve Statü

7.4.

Kamuoyu

7.5.

Propaganda
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu haftaki dersimizde toplumsal etkileşimi çeşitli açılardan ele alacağız. Önce etkileşim
ve iletişimim ilk adımı olan dil üzerinde duracağız. Daha sonra sözlü olmayan iletişim ve statürol üzerinde duracağız. Etkileşimin bir başka boyutu ise kitle iletişimidir. Bu çerçevede de
kamuoyu ve propaganda üzerinde duracağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Sözlü ve sözlü
olmayaniletişim konularını
öğrenmek
Rol ve Statükosunu
öğrenmek
Kamuoyu ve Propaganda
hakkında bilgi sahibi olmak.
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Anahtar Kavramlar


İletişimde dil,



Sözlü olmayan iletişim,



Rol ve statü,



Kamuoyu,



Propaganda
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Giriş
Birey, üzerinde durduğumuz gibi, etki altında gelişmektedir. İnsanın gelişiminde kalıtım
gibi biyolojik faktörlerin etkisini bir yana bırakırsak, en genel ifadesiyle toplumun yani aile ve
grup ortamının karşılıklı etkileşimi çok önemli bir rol oynamaktadır.
Toplum ve birey arasındaki etkileşimin sağlanabilmesi yani, bireylerin istek ve
düşüncelerini topluma ve diğerlerine iletebilmeleri, çeşitli iletişim araçları sayesinde mümkün
olur. Etkileşim ancak iletişim ile mümkündür. Kişiler arası iletişimde olduğu kadar, kitle
iletişiminde de temel iletişim aracı dildir.
Dil genel olarak, kabul edilmiş yapısal simgeler bütünüdür. Kültür her şeyden önce
bireyler arasında bir iletişimin var olmasını gerektirir. İletişim, kişiler veya gruplar arasında
simgeler, jest ve mimikler ve daha başka anlatım biçimleri aracılığıyla anlam değiş tokuşu
demektir.
Toplumsal etkileşim günlük yaşam boyutunda incelenebilir. Örneğin Ervin Goffman’ın
uygar kayıtsızlık olarak adlandırdığı şey, her bireyin öteki insanın farkında olmasını ancak çok
teklifsiz görünebilecek herhangi bir jestten kaçınmasını anlatır. Ona göre uygar kayıtsızlık, bizim
az çok otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz bir şeydir; ancak etkin bir biçimde ve kimi zaman
yabancılar arasında korkmadan yürütülmesi gereken toplum yaşamının var olmasında temel bir
öneme sahiptir. Yabancılar ya da caddede, işte ya da herhangi bir toplantıda tesadüfen
karşılaştığımız kişiler hemen hemen hiçbir zaman bir başkasına böyle bakmaz. Böyle yapmak,
düşmanca bir niyetin göstergesi olarak alınabilir.99
Ancak biz bu derste toplumsal etkileşimi etkileşimin temel unsuru olan dil, sözlü olmayan
iletişim ve kişiler arası iletişimin önemli bir boyutu olan statü ve rol kavramları ve kitle iletişimi
aracılığıyla inceleyeceğiz.
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7.1. İletişimde Dil
Dil kuşkusuz iletişimin ve etkileşimin temel unsurudur. İnsanın ayrıyken anlamları
olmayan seslerden kurulmuş ve aslında bir kurala bağlı olmayan sözcüklerden, cümleler
düzenleyebilme becerisi, kimi zaman onu diğer türlerden ayırt eden özellik olarak
değerlendirilmiştir. Bütün toplumların eşit karmaşıklıktaki düşüncelerini ifade etmelerini
sağlayan dilleri vardır. Noam Chomsky’ye göre çocuklar, onları dillerin ne şekilde
düzenlendiğine hazırlayan doğuştan gelen, biyolojik bir programla doğarlar.
Dil, bütün iletişim ve etkileşim sürecinin hem başlangıcı hem de ürünüdür. Etkileşimi
yaratır ve kültürün oluşmasını mümkün kılar, toplumun kültürünü yansıtır. Diller örneğin,
akrabalık ilişkilerini, hayvanlar alemini, renkleri, yiyecekleri ve doğal dünyayı içine alacak
şekilde, toplumların çevrelerini nasıl sınıflandırdıklarını ve değerlendirdiklerini gösterir.
Her toplumun, içindekiler ile dışındakiler arasındaki sınırı korumasına kısmen yarayan
kendine özgü bir sınıflandırma sistemi vardır. Bundan dolayı kullanılan dilin dilbilimsel anlamı
kadar kültürel anlamının da anlaşılması, yanlış anlamaları önlemekte temel önemdedir. Kültürel
olarak yapılandırılmış kavramlar ve düşüncelerin başka bir toplumun üyeleri gözünde
anlaşılabilir terimlere dönüştürülmesi uğraşı, kültürler arası çalışmaların başlıca unsurudur.100
Dil aracılığıyla toplumların çevrelerini nasıl sınıflandırdıklarını birkaç örnekle
açıklayalım: Örneğin Eskimoların birçok kar sözcüğü kullandığı bilinmektedir. Denizcilikle
uğraşan bir topluluk hem rüzgarı tanır, hangi yönden estiğini bilir ve hem de bunu adlandırır.
Modern bir kent halkı ise hava durumu ile yanına şemsiye alıp almama boyutunda ilgilidir.
Kentlinin rüzgarları tanıması ancak denizcilik gibi bir hobisi olursa gerekli olur. Tarımla ya da
hayvancılıkla uğraşan bir toplum, yaşantılarına uygun olarak üretimini yaptıkları temel unsuru
tanımlamak için dillerinde birçok sözcük kullanmak zorunda kalacaklar, dilleri bu bağlamda
gelişecektir. Örneğin bulmacalarda karşımıza bitkilerle ilgili hiç duymadığımız sorular çıkabilir.
Bu kelimeler, tarımla uğraşanların hâlâ kullandıkları kelimeler olabileceği gibi, belki de yüz yıl
önce herkesin bilgi bugün ise dilin hafızasında yerini koruyan kelimelerdenolabilirler. Türkçe
gibi kimi dillerde aile ve akrabalık ilişkilerini tanımlayan çok sayıda sözcük varken kimi dillerde
bu ilişkileri anlatan sözcük sayısı son derece sınırlıdır hatta çeviri yapmayı mümkün
kılmamaktadır. Bu örnekler dil ile kültür arasındaki sıkı bağlantıyı da anlatmaktadır.
Dilin gücünü örneğin, demokrasi gibi tek bir sözcüğün ya da bir cümlenin101 büyük ve
farklı grupları siyasal eylem için harekete geçirebildiği siyasal retorikte veya slogan üretiminde
görmek mümkündür. Ayrıca, argonun belli bir kendini ifade ediş tarzı olduğunu da söylemek
gerekir. Örnek olarak İngiltere’de özellikle işçi sınıfının ürettiği yoğun argolu dil ya da yine
İngiltere’de Hintli gençlerin rap yapış tarzları verilebilir.
100
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Hiçbir toplumsal eylem, dikkatleri kişinin üzerine çekmekte dil ile yarışamaz. Kişi dil
aracılığıyla, varlığını çevresine adeta zorla kabul ettirir. Konuşmaya yön veren kurallar da
böylece anlam kazanmaktadır. Örneğin, ast durumundaki kişiye ilk konuşma hakkı verilmez. Ya
da gevezeler, çoğu kez güvensizlik duygusu nedeniyle, varlıklarını başkalarına zorla kabul
ettirme çabasında olan kimseler olarak görülebilirler. Bu dilin bir işlevine de işaret etmektedir.
Fiziksel saldırının yasaklandığı yerde, dövüşme yerine sövme yararlı bir dengeleme aracı olarak
belirmektedir. Bu yönde dil, başkalarının gözünde kişisel değerlere canlılık kazandırır. Bu açıdan
argoya bakılabilir. Argonun konuşma kurallarına aşırı aykırı olması, onun, engellenmelerin
sonucunda beliren saldırganlığı dengeleme aracı olduğunu kanıtlamaktadır. Argonun özel bir
anlam taşıyan niteliği, kapalı bir grubun varlığını meşrulaştırmakta ve bireye, bu gruba ait
olduğunu göstererek bir güven duygusu vermektedir.102
İletişim sürecinde dilin kullanılması sırasında, kelimelerin birer simge, dil ise simgeler
bütünüdür. Konuşma sırasında jest ve mimikler de, dilin tamamlayıcı simgesel unsurları olarak
ortaya çıkar. Dil fonetik simgelerden meydana geldiği gibi, yazı da grafik simgelerden kuruludur.
Dil vasıtasıyla, toplum içinde yaşayan insanlar birbirleriyle gerekli iletişim için zorunlu olan
temel sistemi geliştirmiş ve kültürün, dolayısıyla toplumun devamlılığını mümkün kılmış
olacaklardır.

7.2. Sözlü Olmayan İletişim
Dil kullanılmadan ya da yazılı ifadelere dayanmayan veya dilin yanı sıra kullanılan
iletişim türleri dilsiz iletişim (ya da sözlü olmayan iletişim) olarak tanımlanmaktadır. Yüz jestleri
ve el işaretleri de başkalarına tek bir sözcük kullanmadan mesaj aktarabilir. Örneğin bazı
kültürlerde “V” işareti sözcüklerden çok daha faza şey anlatabilir. Bu tür iletişim biçimlerinin
çoğunun kültürel bakımdan kendine özgü anlamları vardır.
İnsanlar, örneğin, giyinme, süslenme... ile başkalarına birtakım anlamlar iletirler. Buna
koşut olarak birbirlerini anlamak için dış görünüşü daima bir araç olarak kullanırlar. Örneğin,
herhangi bir kişinin, bilmediği bir semtte adres sorması sırasında vereceği karar rastlantısal
olmaz.
Dış görünüşün dışında, jestler de kişinin iletmek istediği ifadeyi pekiştiren bir rol oynar.
Vücut ve yüz hareketleriyle kuşku, onay, kayıtsızlık ya da coşku gibi düşünce ve duyguları
belirten simgesel jestler kültürden kültüre değişmektedir. Örneğin, Amerikalılar ve Avrupalılar
“hayır” anlamında başlarını iki yana sallarken Türkler bu cevabı başlarını aşağıdan yukarıya
kaldırarak yapmaktadırlar.
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Sözsüz iletişim mekânın kullanılması aracılığıyla da yapılır. Mekânın korunması isteği en
çok yurtseverlik ya da sıla hasreti kavramlarla açıklanabilir. Ancak bunun dışında bireylerin
davranışlarını etkileyecek şekilde bir mesaja da dönüşebilmektedir. İnsanın var olan mekânını
koruma isteği vardır. Bu istek bir ölçüye kadar, kanaatlerini, düşüncelerini, yargılarını da
etkileyebilmektedir. Mekân kullanımı yoluyla bazı mesajlar iletmenin en açık örneklerinden biri
yükseklik aracılığıyla iletilen mesajdır. Üstün durumda olan kişi yüksekte oturur. Kralların
önünde eğilme, el etek öpme... gibi davranışlar, üstünlüğü benimsemenin ifade biçimleridir.
Kişiler arası iletişimde dilden sonra en anlamlı öğe yüz ifadesi ya da kısaca mimiktir.
Mimiğin etkileşimdeki ilk işlevi bireyleri uyarmaktır. Bir konuşma sırasında, aynı zamanda
dinleyicilerde gerekli dürtü ve uyarımı sağlayan ve etkileşime yön veren etken konuşmacıların
yüz ifadeleridir. Konuşmakta olan kişinin niyet ve dilekleri, kullandığı kelimeler kadar yüz
ifadelerinden de anlaşılır. Ayrıca, karşısındakinin bakışına gözünü kırpmadan karşılık verebilme
yeteneği, bir saldırganlık belirtisi olduğu kadar, bir kimsenin iradesine egemen olmada bir araç
olarak kullanılabilir. Satıcılar genellikle müşterilerinin kaşlarının arasını hedef alarak konuşmaya
çalışırlar. Her dil ve anlatım sisteminde olduğu gibi, bir mimiğin anlamı, bu mimiğin kullanıldığı
toplumdaki anlam ve anlatım sisteminin bütününe bağlıdır.103

7.3. Rol ve Statü
Toplumsal düzenlemeler içinde yaşamını sürdürmek zorunda olan birey, çok çeşitli
gruplar içinde bulunur. Bireyin kendi istekleri doğrultusunda vereceği kararlar grup içindeki
yerini, durumunu ve konumunu oluştururken, toplumsal yaşamın birçok yönü de, bireyi bazı
görevleri yerine getirmeye zorlar. Birey kendisini toplumsal konumu aracılığıyla tanımlar.
Statü bireyin bir grup içindeki yerini ve derecesini belirler. Rol ise, belirli statülere sahip
bireylerden istenen ve beklenen davranışlardır. Statü ve rol arasındaki ilişki, hem toplumsal
olarak belirlenmiş değerlerin bir yansıması olmakta, hem de yeteneklerinin ve belki de
isteklerinin elverdiği ölçüde bireylerden beklenilen davranışlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin
çocuklar yetişkinlere göre daha aşağı bir statüye sahiptirler; bu yüzden de onların bazı
yükümlülükleri yerine getirmeleri daha esnek beklentiler içinde düşünülür.
Bireylerin kendilerini tanımladıkları konumları mutlak değil, göreli, karşılıklı,
tamamlayıcı bir nitelik taşır ve bu şekilde anlamlanır. Yani, öğretmen-öğrenci, doktor-hasta gibi
birbirini bütünleyen karşılıklı konumlardan ya da mevkilerden söz etmek daha doğrudur.
Buradaki karşıt ikililerde görülen her mevki, ayrıca birçok ikiliden oluşan bir bütün içinde yer
alır. Ayrıca, aynı kişi, yalnızca farklı kişilere göreli olarak farklı mevkilerde değil, yine
birbirlerine göre de farklı mevkilerde bulunabilir. Veli-öğretmen konumunda bulunan iki kişi bir
başka durumda doktor-hasta konumunda bulunabilir. Ancak bu iki kişi, her durumda, davranışları
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düzenleyen karşılıklı mevkileri iyi bilirler; ve o andaki rollerine uygun olarak karşılarındakinden
belirli davranışları beklerler.
Parsons’a göre doktor-hasta ikilisi incelendiğinde, hastanın mevkii dört öğeyle
açıklanabilir. Bunlar, sorumsuz olma, koşulsuz yardım görme hakkı, iyileşmeyi arzulama ve
iyileşebilmek için doktorla iş birliği yapma zorunluluğu olarak belirlenebilir. Buna karşılık,
doktorun konumu, kurumlaşmış bir teknik yetki içeren hekimlik rolünün evrensel niteliği,
mesleki uzmanlık, duygusal ilgisizlik, çıkar gütmeme olarak saptanabilir. Bu öğeler
birbirleriyle doğal olarak bütünleşerek birbirlerinin varlığına gerekçe oluştururlar. Bu örnekten
hareket edilirse, doktorun tıp tekniği alanındaki yetkisi hastanın bu konuda bilgisiz olmasından ve
doktora güvenmek zorunluluğundan ileri gelmektedir.
Bir kişinin başkalarıyla açık bir formel rekabette ya da pazar rekabetinde sağladığı kişisel
başarıların sonucunda ulaştığı toplumsal konumu gösteren bir başka terim ise ulaşılan statü
terimidir. Örneğin bir üniversite profesörü, doktor ya da otomobil teknisyeninin konumu,
genellikle rekabete dayalı sınavlar sonucunda iş yaşamına başarılı bir giriş yapılarak
kazanılmıştır. Ulaşılan statüye karşılık bir kişinin ya doğumla ya da aile kökenine bağlı olarak
sahip olduğu toplumsal konumları gösteren ve kişisel başarılara göre değişmeyen atfedilen
statüden söz edilebilir. Örneğin, ırk, etnik köken ya da cinsiyet temelinde statü atfedilmesinden
söz edilebilir. Tabii ki atfedilen statü ile ulaşılan statü arasındaki ayrım mutlak değildir.104

7.4.Kamuoyu
Etkileşimin toplumsal bir boyutu olan kitle iletişiminin çok önemli bir boyutunu kamuoyu
vasıtasıyla anlayabiliriz. Her toplum yönetenlerle yönetilenler arasındaki bir ilişkiler düzenidir.
Karar ve yönetmekle görevli siyasal kurum, yönetilenlerin uygulanan politika ve yönetim biçimi
hakkında ne düşündüklerini bilmek ister. Bu durum, halk iradesi ve çoğunluk kararı ilkesine
dayanan Batı tipi demokrasilerde olduğu gibi iktidarın zor yoluyla geçirildiği ya da iktidar grubu
dışındaki yönetici grupların yönetime geçme, siyasal mekanizmayı yürütme olanaklarının kısıtlı
olduğu toplumlarda da bir gerçektir.
O hâlde siyasal iktidarı elinde bulunduran grup ile bu grubun yönettiği kişiler arasında her
zaman ve her yerde bir etkileşme vardır. Kamuoyu, bu ilişki ve etkileşme sürecinde ortaya çıkar.
Kamuoyu bir siyasal katılma ve denetleme türüdür; ve siyasal kararı etkileme olasılığına sahip
girdilerden biridir. Böylece kamuoyu, hükümet dışı özel çevrelerden hükümete doğru yönelen ve
hükümetçe göz önünde bulundurulması doğru bulunan kanaatlerdir; şeklinde tanımlanabilir.
Türkçe’de kullandığımız şekliyle kamuoyu kavramı, kamu ve oy unsurlarından
oluşmaktadır. Kamu, belli bir sorunla karşılaşmış, bu sorun etrafında toplanmış bireylerden
oluşan bir gruptur. Grup içindeki kişiler sorunun çözümü hakkında çeşitli görüşlere sahiptirler; ve
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soruna bir çözüm yolu bulmak için birbirleriyle tartışmaya girişirler. Bu grubun üyeleri arasında
doğrudan ilişki zorunlu değildir. Kamu, yönetici grubun girişeceği eylemlerin doğuracağı
sonuçların farkında olan ya da oldurulan bireyler kümesidir. Bazı eylemler, bu eylemlere
doğrudan katılmayan diğer kimseler için çeşitli sonuçlar doğurur; kamu bu sonuçları algılayan
diğer kimselerdir. Kamu üyeleri, sonuçları elverişli veya elverişsiz bulabilirler. Fakat sonuçların
algılanması, algılayanları, elverişli sonuçların gerçekleşmesi elverişli olmayanların ise
gerçekleşmemesi için karar-vericinin hareketini denetlemeye yöneltir. Kamu belli bir durum ya
da soruna özgü olarak oluşmakla birlikte nadir durumlarda yetişkin nüfusun tümünü kendi
etrafında toplar.
Kavramın ikinci unsuru olan oy,kanaat anlamını taşır. Oy, duygu veya izlenimlerden daha
kuvvetli, kanıtlanması daha kolay fakat tam olarak kanıtlanamayan kanaatlerdir. Kanaat, en basit
biçimde, bir sorun veya öneri hakkındaki tavırların ifadesidir. Kanaatler ilgili grubun genel olarak
doğru kabul ettiği değil, tartışmalı konular hakkındaki anlatımlarıdır. O hâlde kamuoyu, kamu
yaşantısı ile ilgili olan tartışmalı bir sorun karşısında bu sorunla ilgilenen kişiler grubunun veya
gruplarının taşıdıkları kanaatlerin anlatımlarıdır. Bu anlatımlar hem çoğunluk hem de azınlık
kanaatlerini içine almaktadır.
Herhangi bir konuda kamuoyu oluşabilmesi iletişim kanallarıyla doğrudan bağlantılıdır.
Bir sosyal süreç olarak kamuoyunu iletişim ve haber alma yöntemleri belirlemektedir. Bunlar
kişisel araçlar, kolektif araçlar, teknik araçlar şeklinde üç ana başlık altında incelenmektedir.
“Kişisel Araçlar”ı, yüz yüze temaslar, kanaatlerin oluşmasında etkin liderler ve siyasal liderler;
“Kolektif Araçlar”ı, örgütlenmiş grup tartışmaları ve baskı grupları; “Teknik Araçlar”ı ise basın,
radyo, televizyon, film (sinema), kitap, afiş, sergi ve internet oluşturmaktadır.
1. Kişisel Araçlar:Kişisel araçların unsurlarından olan yüz yüze temaslar, belirli bir
mekanda, küçük gruplar hâlinde beliren kamuoyunu oluşturan etkenlerin en önemlisi
bireysel, kişisel temaslardır. Bu ilişkilerde kullanılan lisanın, açığa vurulan jestlerle
başvurulan sembolik anlatımların (alaylı bakışlar, sıkılmış yumruklar) yani vücut dilinin
önemi büyüktür. Küçük gruplarda fikir ve kanaatlerin değişmesinde ya da oluşmasında
dedikodu ve söylenti başlıca araçlardır. Kanaatlerin oluşmasında etkin liderler (kanaat
liderleri), gazete, radyo, televizyon gibi kitle haberleşme araçlarından, aynen ya da
değiştirilmiş şekilde edindiği bilgiyi, bu konuya ilgisiz davranan kimselere aktarmakta ve
böylece bu kişilerin söz konusu görüşlere sahip olmalarına neden olmaktadır. Siyasal
liderler, kamuoyunda toplanan çeşitli kanaat ve dileklerin oluşmalarında en önemli role
sahiptirler. Siyasal lider halkın dileklerini daha belirgin bir anlatıma kavuşturarak
kamuoyunun doğrultusunu belirlemektedir. Gerçek lider de aslında halkın sapmak istediği
yolda ilerleyen öncülerdir. Liderler belli görüşlere sahip kişilerdir. Lider herhangi bir
durumu benimsiyorsa, onu yeni bir ifade ile destekler; eğer karşı görüşte ise, bu durumdan
şikâyetçi olanların iş birliğini sağlar ve olumsuz kanının yayılmasına önderlik eder.
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2. Kolektif Araçlar: Kolektif araçları oluşturan örgütlenmiş grup tartışmaları,
demokratik zihniyetin toplumun her tabakasına nüfuz etmesini ve vatandaşların kamusal
yararını ilgilendiren meseleler hakkında uyanık olmalarını sağlarlar. Bu konuya
verilebilecek bir örnek, Danimarka’da XIX. yy’da kurulan köy okullarının düzenledikleri
mitinglerdir. Bu okullara yetişkinler devam etmiş ve köylerini ilgilendiren sorunları
tartışmalı grup toplantılarında karara bağlamışlardır. Bu konuya verilebilecek bir başka
örnek ise yuvarlak masa toplantıları olabilir. Karşılıklı bir fikir alışverişi sonunda ortaya
çıkan kamuoyu için örgütlenmiş grup tartışmaları önemli bir unsuru oluşturmaktadır.
Baskı grupları ise belli bir konuda kendi çıkarlarına uygun kamuoyu yaratmak üzere
etkin olan araçlardan bir başkasıdır.
3. Teknik Araçlar: Kamuoyunu belirleyen teknik araçları, basın, radyo, televizyon, film
(sinema), kitap, afiş, sergi ve internet alt başlıları altında incelemek mümkün olacaktır.
3.1.
Basın, ya da daha dar anlamıyla gazeteler, yakın ve uzak geçmişin ya da günün
haber ve olaylarının verilmesinde, ülkenin ana davaları üzerine halkın dikkatinin toplanmasında
önemli bir rol oynarlar. Demokratik ve kapitalist toplumlarda gazeteler, günün haberlerini
toplayan, fikirlerin yayılması alanında kurulmuş bir tekel, özgürlüğün belli başlı kalesi olarak
bilinir. Daha da önemlisi basının dördüncü kuvvet olduğundan sıklıkla söz edilmekte
olmasıdır. Bu konuya açıklama getirmek için şu anekdot anlatılır: 1660 yılında Lord Falkland
İngiliz Avam Kamarasına hitap ederken, “Uzun zamandan beri hep üç kuvvetten bahsediyoruz.
Oysa -parmağı ile üst galeride oturan gazetecileri işaret ederek- hepsinden daha önemli olan
dördüncü kuvvet orada yer almaktadır.” der.
Basının gücü konusunda verilen en klasik örnek Watergate Skandalıdır. Olay 17 Haziran
1972 günü meydana gelmiştir. Washington’da Watergate binasında, Demokrat Partinin Ofisine
giren beş kişi binanın güvenlik görevlileri tarafından yakalanırlar. “Washington Post”
gazetesinin iki muhabiri, bu kişilerin siyasi sırları çalmak üzere görevlendirildiklerini ve
görevlendirenlerin arasında Başkan Richard Nixon’ın kendisinin ve yakın adamlarının da
bulunduğunu ortaya çıkarır. Genişleyen soruşturmalar sonunda Nixon istifa etmek zorunda
kalır.
Zamanımızda kitle iletişimi sağlayan çok sayıda başka kaynak olmasına rağmen
gazetelerin hâlâ etkin araçlar olduğunu ifade etmemiz gerekmektedir.
3.2.
Radyo, özellikle I.Dünya Savaşı sonrası dönemde etkin bir haber alma ve
propaganda aracı olarak gelişmiştir. Radyonun etkilediği kitlenin okur-yazar olmak zorunda
olmaması, bu aracın gazeteye göre üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Radyo teknolojik olarak
zaman içinde bir dönüşüm göstermiş, giderek küçülen, taşınabilir bir duruma gelen radyonun
her mekânda ve her zaman dinlenebilme imkânı yaratılmıştır.
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Radyonun kitleler üzerindeki etkisini gösteren en klasik örnek Orson Welles’in “Dünyalar
Savaşı” adlı eserinin radyo piyesi olarak CBS’ de sunumudur. Radyonun sanat, piyesler, canlı
müzikler... ile altın çağını yaşadığı 1938 yılında, 30 Ekim günü söz konusu eser haber bültenine
benzetilerek Marslıların Dünyayı işgal etmekte oldukları duyurulduğunda insanlar sokaklara
dökülmüş ve büyük bir panik yaşanmıştır.
Bu dönemlerde, özellikle ABD’de yapılan çalışmalar seçim sıralarında radyonun
kamuoyu oluşumunda üstün bir rol oynamakta olduğunu göstermiştir. Hitler’in propaganda aracı
olarak anılır hâle gelmesinden sonra radyo, 68 Mayıs olayları sırada da önemini korumuş,
yayınlanan röportajların kitleler üzerindeki etkinliği saptanmıştır.
3.3.
Televizyon, tüm dünyada olup biten olayları evin içine, seyircinin ayağına getiren
televizyon kuşkusuz kamuoyunu oluşturmada çok güçlü bir etkinliğe sahiptir. Televizyonun
bireyler üzerindeki etkinliğini saptayabilmek için cihaz karşısında geçirilen zaman önemli bir
gösterge olarak alınabilir. Yapılan çalışmalar TV karşısında tüm dünyada çok uzun süreler
geçirildiğini göstermektedir.
3.4.
Film (Sinema), 1917 devriminden ve I.Dünya Savaşının ardından Avrupa’da
ortaya çıkan ve 1930’larda etkin olan totaliter rejimler sinemayı siyasal ve ekonomik
propagandanın önemli bir aracı olarak kullanmışlardır. Alman Milli Eğitim Bakanlarından
Ruse, “Nasyonal Sosyalist Devlet, ideolojisini film yoluyla yayma kararındadır.” der. Lenin ise,
“Sinema, Sovyet Rusya’sının en büyük kültürel silahı olmalıdır”, demektedir. Stalin’e göre ise,
“film kitleleri örgütlendirme ve çalışan sınıfları sosyalizmzihniyetine
göre
yetiştirme
gayelerini gerçekleştirme yolunda, etkin, kudretli bir yardımcıdır.” Konuyu açıklamak için
verilebilecek bir başka örnek ise Alman propaganda bakanı Geobbels’in Eistenstein’ın 1925
yılında yaptığı “Potemkin Zırhlısı” adlı filmini seyrettikten sonra çevresinde bulunan film
yapımcılarına “İşte beyler, sizden Devlet, böylesine filmler yapmanızı istemektedir” demesidir.
Böylece filmin kamuoyunun oluşum aracı olarak rolü ve önemi artmıştır. Film duygu ve
bilinçaltı âlemine seslenerek etkisini gösterir. Bu şekilde insanların tavırlarını tayin ile
yetinmeyip değer yargılarının kökleşmesine de yardım eder.
3.5.
Kitap, özellikle XX. yüzyılın başında kitabın kamuoyunun oluşumunda çok
önemli etkinliği olmuştur. Kamuoyunu etkileyen kitaplar iki gruba ayrılmaktadır. Birinci
gruptakiler, içerdikleri fikirler ve telkinler dolayısıyla doğrudan doğruya geniş kitlelere hitap
eden eserlerdir. İkinci grupta incelenen kitaplar ise, belirtilmek istenen savı, bir roman konusu
şeklinde dolaylı şekilde kitlelere hitap eden eserlerdir.
Birinci gruba dahil edilen eserler arasında Rousseau’nun ‘Toplum Sözleşmesi’, Marx’ın
‘Kapital’, Atatürk’ün ‘Nutuk’, Hitler’in ‘Kavgam’... adlı eserleri sayılmaktadır. İkinci gruba
girebilecek yapıtlara kölelik üzerine yazılmış ve çok etki yaratmış olan ‘Kökler’, Victor
Hugo’nun ‘Sefiller’, Namık Kemal’in ‘Vatan yahut Silistre’... örnek oluşturmaktadır.
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3.6.
Afiş, sergi, kamuoyunun oluşumunda kitle haberleşme araçları kadar olmasa da
fotoğraflar, afişler, grafikler de etkili olabilmektedir. İkincil nitelikte de olsa bu gibi araçlardan
da zaman zaman etkili sonuçlar alınabilmektedir. Bu konuda verilebilecek en açıklayıcı örnek
1950 seçimleri sırasında Demokrat Parti tarafından Selçuk Milar’a hazırlatılan, havaya kalkmış
bir el ve ‘Yeter, Söz Milletindir!’ sloganından oluşan afişin seçim kampanyasında ve
sonuçlarında oynadığı etkili roldür.
3.7.
İnternet, beklenmedik bir hızla kullanıcıya ulaşan internetin, her ne kadar gazete,
radyo, televizyon kadar yaygın bir iletişim aracı olmasa da toplum üzerinde belirli bir etkinlik
kazanmaya başladığı açıkça görülmektedir. Henüz gazete, radyo, televizyon, sinema kadar
yaygın bir iletişim aracı olmamakla birlikte tümünü bünyesinde toplayan bir niteliğe sahiptir.
Her geçen gün internetin kamuoyunu oluşturmaktaki gücü daha çok ortaya çıkmaktadır.

7.5. Propaganda
Toplumsal etkileşim bağlamında ele alacağımız son konu propaganda olacaktır.
Literatürde kamuoyu konusu üzerine bir okuma yapıldığı zaman karşımıza şöyle bir görüntü
çıkıyor: Kamuoyu ya doğal olarak meydana gelir ya da yapay olarak imal edilir. Her ne kadar bu
iki yol arasındaki ayrımı tanımlamak tartışmalı da olsa propaganda, en kestirme şekilde
“kamuoyunun ‘ikna’ ve ‘telkin’ yöntemleri kullanılarak yapay olarak” oluşturulmasını
adlandıran kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili akademik çalışmalara
bakıldığı zaman, özellikle yüzyılın başlarıyla II. Dünya Savaşı arasındaki yıllarda gerek geniş
kitleler üzerinde gerekse toplumların yönlendirilmesinde iletişim araçlarının son derece etkili
olduğunun kabul edildiği görülmektedir. I. Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında propagandanın
güçlü etkilerine olan inanca bağlı olarak 1920’li yıllarda yayınlanan çok sayıda kitap büyük
güçlerin propaganda kampanyalarını anlatmaktadır.
Propaganda konusu özellikle II. Dünya Savaşı ve soğuk savaş dönemi koşullarında
önemini korumuştur. Özellikle Hitler döneminde Goebbels propaganda konusunda çok başarılı
olmuştur. Goebbels geniş kitleleri yönlendirmede propaganda yöntemlerini bir silah gibi
kullanmıştır. Aynı dönemde Stalin egemenliği ve Sovyet yayılmasında da propagandanın yeri
vardır. Dolayısıyla totaliter rejimler ile propaganda birlikte anılır duruma gelmiştir.
Giderek bu bağlamda iletişim araçlarının doğru kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmak
istenmiştir. Bu doğrultuda ampirik araştırmalar başlar. Özellikle 1930’lu yıllardan sonra gelişen
ampirik araştırmalarla öncelikle askeri kuruluşların, siyasi partilerin ve eğitimcilerin ilgilendikleri
görülmüştür. Hatta daha da özele indirgenerek bu alandaki çalışmaların temelinde öncelikle
askeri/siyasi kaygıların bulunduğu söylenebilir. Askeri/siyasi kaygılarla biçimlenen çalışmalar
daha sonra ticari çerçevede yaygınlaşmıştır. Bu alandaki çalışmalara öncülük yapan Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki deneysel çalışmaların Ordu Enformasyon ve Eğitim Bölümü Araştırma
Birimi’nde hız kazandığı görülmektedir.
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Bir fikri yayarak ona yandaş toplama tekniği olarak tanımlanabilen propagandanın iki
kaynaktan beslendiği ortaya çıkmaktadır: “Reklam” ve “Siyasi/askerî Hedefler”.
1. Reklam: Propaganda ve reklam arasında uzun zaman süren bir yardımlaşmadan söz
edilmekte, hatta evrimlerinin paralel olduğu ifade edilmektedir. Propaganda daha çok reklamın
buluşlarından ve başarılarından yararlanır, halkın hoşuna gideceğini umduğu bir deyişi kopya
eder. Tekniklerin ilerlemesiyle reklam artık inandırmaktan çok sarsmaya, açıklamaktan çok
esinlemeyeçalışmaktadır.
Reklam artık, fizyoloji, psikoloji hatta psikanaliz alanındaki araştırmalardan da
yararlanmaktadır. Reklamın sonuçları denetlenebilmekte ve etkenliği kanıtlanabilmektedir. İlk
hareket noktası insanın edilgen olduğudur. İnsan belirli bir saplantı derecesinden, belirli çekim
süreçlerinden güç sıyrılmaktadır. Kişiyi bu ürüne, şu ya da bu markaya yöneltmek mümkündür.
Hatta bu durumun bile ötesinde, herhangi bir ürüne karşı bir gereksinme yaratmak bile
olanaklıdır. Propagandacı için bu bulgu çok hareket noktasıdır. İnsan etkilenebilir bir varlık
olduğuna göre ona kendi görüşleri sayacağı görüşleri esinlemek, hatta fikirlerini değiştirmek
mümkündür. Ticari alanda mümkün olan politik alanda da gerçekleştirilebilir.
Propagandanın reklamla ortaklığı üzerine verilen en çarpıcı örnek özellikle ABD’deki
seçim kampanyalarının reklam kampanyalarından pek de farklı olmayışıdır. Siyasetin bir ürün
gibi reklam şirketleri tarafından pazarlanan bir unsur durumuna gelmesi Türkiye için de
sözkonusudur. İlk siyasi reklamcılık 1977 Genel seçimleri sırasında Adalet Partisi için hazırlanan
kampanyadır. 1980 sonrasında hızı artan bu durum 1990 sonrasında iyice güç kazanmıştır. 1991
Erken Genel Seçimlerinde bütün kitle partileri reklam şirketleri ile çalışmışlardır. Günümüzde
artık siyaset ve reklamcılık arasında kaçınılmaz bir ilişki vardır.
2. Siyasi/Askerî Hedefler: Kavramın tarihçesine baktığımız zaman, Alsace’ta 1793 yılında
‘Propaganda’ adıyla kurulan birlikle devrimci fikirlerin yayılmaya çalışıldığını ve bundan sonra
kavramın bu şekilde Fransız diline yerleştiğini görüyoruz. Propaganda savaşa o kadar
bağlanmıştır ki, rahatlıkla onun yerini alabilir duruma gelmiştir. 1939’dan önce sınır savaşını
1947’den sonra ise soğuk savaşı beslemiştir.
Mucitleri olmasalar da propaganda, Hitler ve Goebbels aracılığıyla bugünkü biçimine
ulaşmıştır. Leninci propaganda ile Hitlerci propaganda arasında çok büyük farklar vardır. Leninci
anlayışa göre, propagandanın benimsediği amaçlar, taktik amaçlar olmakla birlikte gerçekten
benimsenmiş birer amaçtır. Örneğin, Lenin’in ortaya attığı sloganlardan biri “Toprak ve
Barış”tır. Bu slogan gerçekten de bir amacı hedeflemektedir; yani gerçekten toprak paylaştırmak
ve barış imzalamak söz konusudur. Lenin’in parolaları sonuçta akla uygun bir temele dayanır.
Hitler’in kitleler konusundaki düşüncesi şöyledir: “Halkın büyük çoğunluğu o derece
kadınsı bir eğilim, bir ruh durumu içinde ki, kanılarına ve eylemlerine salt düşünceden çok,
duyuları üzerinde meydana getirilen izlenimler yön veriyor.” Nazi propagandasının Alman halkı
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üzerindeki başarı nedeni işte bu noktadan hareket etmektedir: İmge açıklamadan, kabaca
duyulabilir olan rasyonel olandan üstündür. Bu noktada, propaganda, reklam tekniklerinin
siyasete uygulanmasıyla başlayıp, daha sonra başlı başına ayrı bir uzmanlık türü hâline gelmiştir,
demek mümkünüdür.
Propaganda ulusal çerçevede olduğu kadar, uluslararası boyutlar içinde de kamuoyunu
kontrol altında tutmak için girişilen sistemli bir çaba olmaya devam etmiştir. Propaganda, bir
bireyin veya grubun, başka bireylerin veya grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek,
kontrol altına almak veya değiştirmek için, haberleşme araçlarından yararlanarak ve bu bireylerin
veya grupların belirli bir durum veya konudaki tepkilerinin kendi amaçlarına uygun tepkiler
şeklinde olacağını umarak giriştikleri bilinçli bir faaliyettir.
Burada bilinçli girişim en önemli noktayı oluşturmaktadır. Herhangi bir eylemin
propaganda sayılabilmesi için, böyle bir eylemin, tutumlar üzerinde kontrol kurarak belirli
eylemlere yol açmayı bilinçli olarak hedef edinmiş bir kampanyanın içeriği arasında yer almış
olması gerekir. Bu bakımdan herhangi bir sözün, kitabın, afişin, dedikodunun, geçit töreninin,
serginin, heykel veya abidenin, bilimsel bir buluşun veya istatistik dökümün, bunlar doğru ya da
asılsız, rasyonel ya da irrasyonel de olsa, tutumlar üzerinde kontrol ve böylelikle bu tutumları
değiştirmek isteyen birinin izlediği bilinçli bir eylem siyasetinin gereği olarak ortaya konmuş
veya oluşturulmuş bulundukları saptanabildikten sonra, bütün bunların propaganda aracı veya
materyali oldukları ispat edilmiş demektir.
Propaganda, ikinci olarak başka grupların tutumları üzerinde kontrol kurmak veya bunları
değiştirmek veya biçimlendirmek için yapılan bir girişimdir. Kamuoyu üzerinde kontrol
kurmak için girişilen eylemlerde temel varsayım, belirli durumlar karşısında bireylerin ne gibi
tepkilerde bulunacaklarını belirleyen tutumların dış etkilerin tesirinde olduğu; bu etkilerin ise
kısmen kontrol altına alınabileceğidir. Propagandacılar bilinçli olarak bu dış etkenleri kontrol
altına almaya çalışırlar.
Propaganda, üçüncü olarak tek tek bireylerden çok grupları kendisine hedef alır.
Sonuçta propagandacının hedefi sadece tutum değişikliği yaratmak değil; sonunda eylem
alanında bir ‘eylem’ olarak görülecek tutum değişikliği yaratmaktır.
Adı propaganda ile birlikte anılan Goebbels, “Propaganda yapmak, her yerde, hatta
tramvayda bile fikirlerden söz etmektir. Propaganda, çeşitleriyle de, durumlara uymadaki
esnekliğiyle de, etkileriyle de sınırsızdır.” demektedir. Gerçek propagandacı, düşüncesinin ve
dinleyicilerinin yapısına göre, çeşitli yollara başvurur, ama her şeyden önce, kendi kişisel
inancını geçirebilmesiyle, konuşmasının nitelikleriyle etkiler.
Kişisel propaganda, basit konuşma, bildiri ve gazete dağıtımı ya da daha düzenli bir
biçimde ‘kapı kapı’ dolaşarak gerçekleştirilir. ‘Basılmış yazı’ da bir propaganda yöntemidir; ve
kitap temel araç olarak ortaya çıkmaktadır. ‘Yergi yazısı’ özellikle XIX. yüzyılda propagandanın
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seçkin silahı olmuştur. ‘Gazete’ de önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bir slogan ya da
simgeye indirilme imkânı olan ‘afiş ve bildiri’ler kısa ve sarsıcı oldukları takdirde önemli bir
propaganda tekniği olabilir.
Propagandanın ‘söz’lü olarak kullandığı tekniklerin başında daha önce de üzerinde
durulduğu gibi radyo gelmektedir. Büyük toplantılarda, özellikle seçim kampanyalarında
kullanılan ‘hoparlör’ler de bir propaganda aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Propaganda ayrıca
‘resim’ üst başlığında toplanabilecek, fotoğraf, karikatür, simge, önder resimlerinden de
yararlanır.
Kitle ‘gösterileri’ cenaze törenlerini bile kapsar; Fransız Devriminde büyük rol oynayan
‘tiyatro’ burada sayılabilecek unsurlardan arasında yer almaktadır. Tiyatro, Bolşevik Devrimi
sırasında değişik seyircilere, askerlere, köylülere göre düzenlenmiş; işçilerin ve devrimci
köylülerin üstünlüklerini gösterme aracı olarak kullanılmıştır.
Propagandanın belirli işleyiş kuralları vardır. Propaganda bütün alanlarda ilk önce
yalınlığı sağlamayı hedefler. Propagandacının elindeki manifestolar, bildiriler, öğretici yapıtlar...
genellikle birtakım önermeleri kısa ve açık bir metinde dile getirir. Örneğin Fransız Devrimi, hâlâ
yaşayan ‘İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ni ortaya koymuştur. Bu tarzdaki metinler, yoğun,
açık, kısa ve ahenkli cümlelerden kurulu ve kolayca akılda tutulabilecek niteliktedir. Hatta bir
öğreti bir simgeyle de özetlenebilir. Örneğin, belli tarihsel dönemlerde kitleler üzerinde çok
büyük etkileri olan gamalı haç ya da orak çekiç akla gelebilir.
Propagandanın bir başka kuralı büyütme ve bozmadır. Haberlerin büyütülmesi, kendi
işlerine gelen bütün haberlere aşırı önem veren bütün partici basınların sürekli olarak
başvurdukları bir gazetecilik yöntemidir. Bir bütünden alınmış parçaların ustalıkla kullanılması
da sık sık başvurulan bir yoldur. Büyütme ve şişirme Hitlerci propagandanın değişmez aracıdır.
‘Kavgam’da şöyle yazar: “Her türlü propaganda, düşünce düzeyini seslendiği kişilerin en kalın
kafalısının anlama yeteneğine göre ayarlamalıdır. Düşünce düzeyi ne kadar aşağı olursa, ikna
edeceği insan kitlesi o kadar geniş olur.”
İyi bir propagandanın bir başka koşulu tekrarlamadır. Goebbels dalgacı bir üslupla
“Katolik kilisesi iki bin yıldır hep aynı şeyleri tekrarladığı için ayakta duruyor. Nasyonalsosyalist devlet de tıpkı onun gibi davranmalıdır” demektedir. Ancak tekrar kuru kuruya bir
tekrar olmamalıdır ve ana tema bir yandan inatla sürdürülürken diğer yandan değişik görünüşler
altında sunulmalıdır. Bu ilke ‘Kavgam’da şu şekilde yer almaktadır: “Propaganda az sayıda
fikirle sınırlanmalı ve bunları bıkıp usanmadan tekrarlanmalıdır. Kitle en basit fikirleri bile ancak
bunlar kendisine yüzlerce kere tekrarlandıktan sonra hatırlar. Yapılan değişiklikler, yayılması
istenen öğretinin temeline hiçbir zaman dokunmamalı, yalnızca biçimde kalmalıdır. Parola
değişik görünüşler altında sunulmalı, ama her zaman, değişmez bir kalıp hâlinde yoğunlaştırılmış
olarak belirmelidir.”
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Propagandanın kullandığı ilkelerden bir başkası aşılama kuralıdır. Genel kural olarak
propaganda daha önceden var olan bir temel üzerinde çalışır. Bir kalabalığın karşısında
konuşulurken onun zıttına gidilemeyeceği, onunla aynı fikirde olduğunu bildirmekle, onu kendi
düşüncelerine yöneltmeden önce onun yönünde yer almakla başlamak gerektiği her halk
konuşmacısının bildiği bir ilkedir. Lider politikacı, öncelikle halkın başta gelen duygularına
sığınır, daha sonra sunulan program çeşitli çağrışımlar yoluyla halkta kendini gösteren tutuma
bağlanır. halkların ruhunda bilinçli ya da bilinçsiz bulunan çeşitli duygular örneğin, bazı ulusların
birbirlerine yönelik sevgisizlikleri propagandacı için kullanılacak bir malzemedir.
Propagandacının kullanacağı başka bir kural ise birlik kuralıdır. Topluluğun bireysel
görüş üzerinde bir baskısı vardır. Bir birey, bir topluluk (din, parti...) üyesi olarak ya da kendi
adına konuşmasına göre, çok samimi olarak, aynı konu hakkında birbiriyle çelişen iki görüş ileri
sürebilir. Kişinin kafasında birbirine karşıt kanıtlar kalabilmesinin ancak bu kişinin bağlı
bulunduğu değişik toplulukların baskısının sonucunda ortaya çıktığı açıktır. Çoğu kişiler, genel
düşünceye karşı bir fikir geliştirmek istemezler. O hâlde genel kanıların çoğu birer töreye uyma
davranışıdır. Bu nedenle, propaganda bu birliği güçlendirmeye, hatta yapay olarak yaratmaya
çalışacaktır. ......... halkı ya da siz ..............lılar diye başlayan cümleler bunu açıklamaktadır.
Bu haftaki dersimizi kitle iletişimini anlamımıza yarayan kamuoyu oluşturma ve
propaganda hakkındaki bilgilerle tamamladık. Bireyin nasıl toplumsallaştığını da böylece daha
somut bir şekilde görmüş olduk. Bu dersle birlikte birey ve toplum üst başlığında ele aldığımız
konuları tamamlamış olduk. Bundan sonraki derslerimizde daha çok grupların üzerinde
duracağız. Buraya kadar anlattığımız derslerde de zaman zaman gruplardan söz etmemiz
kaçınılmazdı. Örneğin bu derste baskı gruplarına değindik. Toplumdan söz ederken kesin
sınırlarla konuları ayırmanın mümkün olmayacağı çok açıktır. Bu nedenle bu derse dek zaman
zaman grupları gündeme getirmiş olsak da gruplar bundan sonraki derslerimizin odağında
olacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste önce dil üzerinde durduk. Dili toplumsal-kültürel açıdan değerlendirdik. Daha
sonra sözsüz iletişim ve statü-rol aracılığıyla bireylerin birbirilerine dair kanaatlerini nasıl
aktardıklarının üzerinde durduk. Son olarak etkileşimin önemli bir boyutu olan kitle iletişimini,
kamuoyu ve propagandayı ele aldık. Bütün bunları bireyin toplumla nasıl ilişki kurduğunu ve
nasıl toplumsallaştığını, nasıl toplumsallaşmış birey hâline geldiğini görebilmek için ele aldık.
Böylece birey ve toplum başlığında işlediğimiz dersleri değişik açılardan değerlendirerek
tamamlamış olduk.
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Bölüm Soruları
1) Dil sosyolojik anlamda nasıl değerlendirilmelidir?
2) Toplumsal etkileşim boyutunda kamuoyunu açıklayınız.
3) Propaganda nasıl tanımlanabilir? Kamuoyundan hangi açılardan farklılaşmaktadır?
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8. GRUPLAR VE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Gruplar konusuna giriş niteliğinde bilgiler öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Derslerimizin 8.bölümütoplum ve gruplar konusuna giriş niteliği taşıyor. Önce sinemadan
bir örnekten yararlanarak grup olgusunu ele alacağız. Daha sonra sosyoloji tarihinde gruplar
konusunun bağlamını ortaya koymak amacıyla Simmel’in düşüncesini ele alacağız. Böylece
daha çok aşina olduğumuz makro yaklaşımlardan mikro yaklaşımların hangi açılardan
farklılaştığını görmüş olacağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Simmel’in gruplar
hakkındaki görüşlerini
inceleyeceğiz.
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Anahtar Kavramlar


Simmel,



Toplumsal gruplar
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Giriş
İlk yedi bölümde önce toplum ve sosyoloji hakkında bilgilerimizi gözden geçirdik, daha
sonra birey ve toplum konusunu ele aldık. Bu çerçevede toplumsallaşma, kültür ve toplumsal
kontrol mekanizmalarından söz ettik. Burada amacımız bireyin toplumsal bir birey hâline geldiği
süreci anlayabilmekti. Gördük ki birey, çok çeşitli etkiler altında biçimlenmektedir.
Şimdi derslerimizin ikinci kısmına geçiyoruz. Grupları tanımlayıp gruplar üzerine yapılan
çalışmaları tanıyacağımız derslerimize önce sosyolojide grup, grup-toplum etkileşimini gözden
geçirerek başlayacağız.
Bu yeni bölüme geçen yıl izlediğim bir filmi size önererek başlamak istiyorum. Paul
Scheuring’in yönettiği 2010 Hollywood yapımı filmin adı The Experiment. Film daha önce
Alman Das Experiment adlı filmin yeniden çekimi olduğu bilgisini de eklemeden geçmeyeyim.
Filmin konusu kısaca şöyle: Bir deneyde görevlendirilmek üzere yüksek ücretle çalışacak
“denek”ler arandığı şeklindeki gazete ilanına işsiz ve para kazanmak isteyen kişiler başvurur.
Deneyin konusu hakkında bilgi yoktur, fakat başvuracak kişilerin sağlık sorunlarının olmaması
gerekmektedir. Sonuçta belirtilen adrese başvuran kişilerden 26 erkek denek seçilir ve bir toplantı
salonunda ilk kez birbirlerini görürler. Bu noktadan sonra deneyin konusunu öğrenirler: İşe alınan
kişiler sahte bir hapishane ortamında mahkum ve gardiyan olmak üzere iki ‘grup’a ayrılarak
bilimsel bir araştırma yapılacaktır. Filmin ilerleyen sahnelerinde aşama aşama artan dehşeti
izleriz. Neden? Tamamen bambaşka dünyalarda yaşayan, işsiz-güçsüz toplumda yeri ve rolü
olmayan bu insanlar önce sadece para kazanma arzusu ile bu projenin içine girmişlerken, kısa bir
süre içinde bir ‘grup’un üyeleri hâline gelirler. Mahkum ya da gardiyan statü ve rol sahibi
olurlar. Çok kısa bir zaman içinde rol ve statülerinin sahte olduğunu unutarak bu rol ve statülerin
gerektirdiği davranış biçimlerini geliştirirler. Proje öncesinin işsiz-güçsüz bireyleri gardiyan
oldukları zaman çok zalim bir şekilde gardiyanlık yapmaya başlarlar. Otorite yerini baskı,
giderek zulme bırakır. Bu koşullarda mahkumlar önce karşı koyarlar, sonra şiddet ve isyan başlar.
Elde silahların olduğu bu tehlikeli oyun bir kişinin ölmesiyle durdurulur. İşin ilginç yanı
senaryonun gerçek bir olaydan alınmış olmasıdır. Projenin yürütücüsü olan profesörün
tutuklandığı şeklinde bir yazıyla film biter.
Bu film bundan sonra ele alacağımız konuları tanıtması açısından çok etkileyici. Bence
konu sinemanın olanakları ile birleşince daha etkileyici ders malzemesi hâline dönüşmüş. Size de
izlemenizi öneriyorum.
İzlediğiniz takdirde grupların nasıl ortaya çıktığını, grubun nasıl tanımlanabileceğini,
grupta üyelerin rol ve statülerinin nasıl belirlendiğini, özdeşimin ve ‘biz’ ile ‘onlar’ın nasıl
oluştuğu, gruptanormların ortaya çıkışı ve bunun tutumlarla ilgisini, bireyin gruba üyeliğinin
tutumlar üzerindeki etkisini sinemanın anlatım olanakları ile görmüş olacaksınız. Bu filmden
çıkarmanız gereken önemli bir başka sosyolojik sonuç da insanların deney malzemesi olarak
kullanılmak istenmesinin ne kadar verimli olduğudur. Bu film özelinde birbirini tanımayan
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insanlar biraraya geldiği zaman sosyal süreçler işlemiş ve birbirini tanımayan insanlardan
çıkarları çatışan iki grup insan meydana gelmiştir. Dolayısıyla da araştırmacının kontrol etmesine
imkan olmayan bir toplumsal sürecin sonunda deneyin amacın yerine gelmesine imkan
kalmamıştır.
The Experiment örneğinden sonra bu bölümde ele alacağımız konulara geçmeden önce
gruplar konusunda karşımıza çok sayıda tanım ve bağlam çıkacağını belirtmek istiyorum. Bir
yanda zihnimizdeki bu temalar, diğer yanda ileride ele alacağımız grup tanımları ve grup
araştırmaları hakkındaki bilgiler şimdilik bizi beklerken ben önce George Simmel üzerinde
durmak istiyorum.
Geroge Simmel 1858-1918 yılları arasında yaşamıştır. Yaşamı boyunca aşağı yukarı
yirmi beş cilt eser ve yüzün üzerinde deneme yayınlamıştır. Hayatının büyük kısmını Berlin’de
geçirmiş ve ölümünden sadece dört yıl önce Strasburg’da profesörlük unvanına sahip olmuştur.
Simmel, Max Weber’in Heidelberg’deki evinde düzenli olarak bir araya gelen birtakım
sanatçılar, akademisyenler ve entelektüellerden birisidir.
Simmel çalışmalarının sistematize edilmesi ve özetlenmesine karşı çıkmıştır. Sosyolojik
yaklaşımı, parçalı ve kademeli karakterinden dolayı diğer klasik sosyologlardan ayrıdır.
İncelemeleri Kant ve Goethe üzerine yazılmış kitaplardan, sanat ve kültür incelemeleri ile
din, para, kapitalizm, gruplar, şehircilik ve ahlâk üzerine yazılmış kitaplara kadar epeyce
geniş ve çeşitlidir.
Simmel’in çalışmalarında soyut genellemelerden ziyade ayrıntılara önem verilir:
Simmel’e göre, bütünü ya da totaliteyi kendi içinde anlamak olanaksız olduğuna göre,
incelemenin her parçası kişinin bütünü kavramasına yol açabilmelidir. The Philosophy of Money
adlı 1900 tarihli eserinde yaşamın ayrıntılarının hepsinde, onun anlamının totalitesini bulma
olanağı bulunduğunu ileri sürmektedir.
Simmel’e göre üç tür sosyoloji vardır:
1. Birincisi genel sosyolojidir. Bu bir yöntem programıdır. Genel sosyoloji tarihsel yaşamın
bütünlüğünü toplumsal olarak oluşturmuştur.
2. İkincisi formel sosyolojidir. Toplumsal biçimlerin kendilerini-toplumlaşma biçimlerini
inceler.
3. Üçüncü tür sosyoloji ise Simmel’in sosyal bilimlerin epistemolojisi diye tanımladığı
felsefi sosyolojidir.
Simmel’in yazıları çoğunlukla ikincisi, yani formel sosyoloji hakkında olmuştur.
Toplumlaşma biçimleri, etkileşimin içinde geliştiği biçimlerdir. Simmel’in en ünlü denemeleri
onun formel sosyolojisinin bir parçasıdır. Bu sosyoloji en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde
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etkili olmuştur. Denemeleri D. N. Neville,George Simmel On Individullality and Social
Forms başlığı ile yayınlamıştır.
Simmel’in çalışmaları ilk dönem Amerikan sosyolojisinin gelişmesini önemli bir şekilde
etkilemiştir. Simmel’in sembolik etkileşimciliğin başlıca kurucularından biri olarak
tanımlandığını da görürüz. Simmel, Robert Park ve Chicago Okulu’nun diğerini üyelerini
etkilemiştir. Simmel’in bazı fikirleri Robert Merton’un referans grubu ve rol kuramında, Lewis
Coser’in işlevselciliğinde bulunabilir.105
Simmel, toplumun kalıplaşmış etkileşimlerin bir ağından oluştuğu ve sosyolojinin
görevinin bu etkileşimlerin biçimlerini, bu biçimler farklı tarihsel süreçlerde ve kültürel
çevrelerde sürekli yeniden ortaya çıktıkları sürece çalışmak olduğu kavrayışını geliştirdi.
XIX. yüzyılda sosyolojideki organizmacı yaklaşım, toplumsal süreç aslında çok daha
karmaşık olmasına rağmen, biyolojik sürece niteliksel olarak benzer şekilde kavranıyordu.
Yaşam en basit doğal fenomenden en yüksek derecede farklılaşmış toplumsal organizmaya kadar,
varlığın büyük bir zinciri olarak görülüyordu. Bu nedenle doğa bilimlerinde geliştirilen yöntemin
sosyal bilimlerin belirli görevlerine adapte edilmesi gerekirken, böylesine yöntemlerin esas
itibariyle toplum içindeki insanın çalışılmasına uygun olanlarla benzer olduğu düşünüldü.
Sosyoloji, onun aracılığıyla bütün toplumsal gelişmeleri yöneten yasaların keşfedilebileceği
temel bilim olarak görüldü.
Toplumsal yaşama dair bu yaklaşıma ya da başka ifadeyle organizmacı kabulüne idealist
felsefe okulu olarak temsil edilen Alman bilim geleneği içinde şiddetle karşı çıkıldı. Alman
geleneği Naturwissenchaft/Doğa Bilimi ve Geisteswissenschaft/Ahlak veya İnsan Bilimi’ne
niteliksel olarak farklı bakıyordu. Buna göre insan fenomeni çalışmasına özgü olarak düşünülen
yöntem, genel yasalar kurmayla ilgilenen nomotetik yöntemden ziyade, biricik olaylarla ilgilenen
idiyografik yöntemdi. Natur/Doğa ve Culture/kültür esasen varlığın farklı alanlarıydı. Hatta
Alman geleneği sosyolojiye ait gerçek bir çalışma nesnesi olmadığını iddia ettiler. Onu oluşturan
bireylere ek olarak ya da onların dışında bir toplum olmadığını belirttiler. Toplum terimi ancak
zorlama bir etiketti.
Simmel organizmacı ve idealist okulların ikisini de reddetti. Toplumu ne bir organizma ne de
“gerçek” varoluşu olmayan bir şey için yalnızca uygun bir etiket olarak gördü. Simmel’e göre
toplum, birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan bireyler arasındaki çoklu ilişkilerin çok
karmaşık bir ağından oluşur: Toplum yalnızca, etkileşim yoluyla bağlanmış birtakım bireylerin
adıdır. Daha geniş birey üstü yapılar –devlet, aile, kent ya da sendika- özerklik ve süreklilik
kazansa ve bireyi sanki birbirlerine yabancı güçler gibi karşılatırsa bile, yalnızca bu etkileşimin
kristalleşmesidirler. Bu nedenle toplumu inceleyenler için ana çalışma alanı, kişilerin birbirleriyle
belirli kalıp ve biçimlerde ilişkiye girdiği ve etkileştiği toplumlaşmadır.
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Simmel sosyolojiyi insana dair her şeyin temel bilimi yapmayı isteyenlerin, kendi
kendilerinin altını kazdıklarını iddia eder. Şimdiye kadar hukuk ve dilbilimi, siyaset bilimi ve
psikoloji tarafından çalışılmış olan bütün fenomenleri bir araya toplayarak ve onları sosyoloji
olarak etiketleyerek elde edilebilecek hiçbir şey yoktur. Bir şekilde insan yaşamına bağlı olan
bütün fenomenleri kucaklamaya çalışarak, aldatıcı bir yansımanın peşine düşülür. Tıpkı tüm
konuların bütüncül bir bilimi olmadığı gibi, böyle bir bütünselci toplum bilimi de olmaz. Bilim
evrensel bütüncüllüklerden ziyade fenomenlerin boyutlarını ve yöntemlerini çalışmalıdır.
Sosyolojinin meşru araştırma konusu, insan etkileşiminin ve bunların grup karakteristikleri
içindeki kristalizasyonlarının belirli biçimlerinin betimlenmesi ve çözümlenmesinde yatar.
Sosyoloji, kendi anlaşılabilir bireysel varoluşlarını kendi bütünlükleri içinde ortaya koydukları
sürece değil, ancak etkileşim nedeniyle grupları oluşturdukları ve grup varoluşları yoluyla
belirlendikleri sürece, kişilere ne olduğunu ve onların hangi kurallar yoluyla davrandıklarını
soruşturur. Her ne kadar, bütün insan davranışları bireylerin davranışları olsa da, bunların çoğu,
etkileşimin belirli biçimleri tarafından bireye empoze edilen kısıtlamalar kadar, bireyin gruba
katılımı anlamında da açıklanabilir.
Simmel daha geniş kurumsallaşmış yapıları sosyolojik araştırmanın meşru zemini olarak
saysa da, kendi eserinin büyük bölümünü toplumların atomları arasındaki etkileşim adını
verdiği şeyin soruşturması ile kısıtlamayı tercih etti. Esas itibariyle, o kendi ilgisini, daha geniş
toplumsal oluşumların altında yatan, bireyler arasındaki etkileşimin temel kalıpları ile kısıtladı ki
bu bugün mikro sosyoloji olarak tanımlanmaktadır. Savunduğu ve uyguladığı yöntem, böyle bir
etkileşimin alabileceği uzun ömürlü ve sınırlı sayıdaki biçimlere dikkat kesilmekti.106
Simmel’in The Persistence of Social Groups107adlı makalesinde bu konuyu nasıl yaklaştığını
görebiliriz:
Yeni kurulan bir bilim, başlangıç aşamasında, hiçbir bilimsel disiplinin alanına girmeyen
serseri konu ve problemlere yer vermek zorundadır. Bu aşamada yeni bilimin sınırları belirsiz,
kapıları evsizlere açıktır. Bu yüzden, başa çıkması imkansız çeşitlilikte konular başına
toplanıverir. Çözüm olarak sınırlama işlemi başlar. Konu sınırlamasına gitmek, ilk anda yeni
bilim için hayal kırıklığı yaratır ama kesin sınırlar yeni bir bilimi sonraki hayal kırıklıklarından
da korur. Yeni kurulan sosyoloji bilimi böylece tanım aşamasına geçer. Öncesinde sosyolojiye –
tarihin, pratik hayatın, etiğin, estetiğin, dinin ve siyasetin– bütün bilmeceleri çözecek sihirli bir
kelime gibi bakılıyordu. Bu hata, sosyolojinin konusunun toplumda olan her şey olduğu
şeklindeki yanlış kavrayıştan ileri geliyordu. Bu bakış açısına göre, fizik bilimlerinin alanına
girmeyen her şey sosyoloji biliminin alanına giriyordu. Bu yaklaşımın imkansızlığı açıktır. Milli
iktisat, medeniyet tarihi, felsefe, siyaset bilimi, istatistik, demografi, hukuk ve etik bilimleri
tarafından yapılan bütün araştırmaların sosyoloji adı verilen büyük bir havuzda toplanması
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faydasızdır. Bize yeni bir isim verse de yeni bir bilgi vermez. Zira bu yaklaşıma uyularak
sosyolojik denen bütün araştırmalar, zaten mevcut olan bu bilimlerinin birinin ya da diğerinin
alanına giriyordur. Bu bilimlerden hiçbirinin alanına girmeyen ayrı bir alan bulunamaz. Bu
yüzden, eğer sosyoloji bağımsız ve özgün bir öneme sahip olacaksa, onun ele aldığı problemler,
sosyal hayatın içerikleriyle değil biçimleriyle ilgili olmalıdır. Böylece sosyoloji, diğer spesifik
bilimlerin ilgilendikleri içeriklerin topluma ilişkin (societary) oluşu gerçeğinin ötesinde kendine
bir yer bulabilir.
Tıpkı matematiğin, maddi şeylerden salt mekânsal formlar çıkarsama/soyutlama
(abstraction)ya dayanması ya da dilbiliminin, insanların kendilerini ifade ettikleri çok çeşitli
dilsel temsillerden konuşma kalıpları çıkarsamaya/soyutlamaya dayanması gibi, sosyoloji de ayrı
bir bilim olarak bütün varlık gerekçesini toplum formlarının soyutlamasına borçludur.
Bu yüzden sosyolojinin konusu (subject-matter), insanların birbirlerinin yanında, birbirleri
için, birbirleriyle nasıl ya da hangi formlarda/biçimlerde varlık gösterdikleridir. Bu
sosyalleşmelerin ortaya çıkma sebepleri, arkalarında yer alan güdü ve amaçlar –bunlar ekonomik,
sosyal, dini, suçla ilgili, cinsel, askeri, siyasi, ahlâki vs. amaçlar olabilir– başka bilimler
tarafından incelenir. Sosyalleşme insanlar arasında bu çok çeşitli sebeplerle ortaya çıktığına göre,
sosyal biçimlerin/formların kanunlarını ancak en zıt içeriklere sahip bu sosyal fenomenleri
toplayıp aralarında ortak olan şeyi saptayarak keşfedebiliriz. Bu yolla sosyalizasyon biçimlerinin
farklı içerikleri birbirini sıfırlar ve biçimsel açıdan aynı olan şey açıkça ortaya çıkar. Örneğin
siyasi, sanatsal, dini ve iktisadi amaçlara dayanan parti ve hareketlerin kuruluşunu inceliyoruz.
Her ne kadar çıkar ve amaçlar çeşitlenip farklılaşsa da, bu fenomenlerde ortak olan yönü
araştırdığımızda, insanların bir birlikte yaşama formu olarak, parti/hareket kuruluşunun
kanunlarını ve çeşitlerini keşfediyoruz. Bu yöntemle –üstünlük aşağılık, hiyerarşilerin kurulması,
rekabet, iş bölümü, taklit ve temsil gibi– insan sosyalleşmesinin sayısız tipini keşfediyoruz.
Ancak –en ilkelinden en gelişmiş tiplerine kadar– bunların farklı biçimleri/formları
tümevarımla belirlenip psikolojik olarak yorumlandıktan sonra, “Toplum özü itibariyle nedir?”
bilmecesini yavaş yavaş çözebiliriz. Çünkü toplum, tek bir kapsamlı tanımın mümkün olacağı
kadar bütünlüklü (unitary) bir yapı değildir. Toplum daha ziyade, unsurları/elemanları arasında
ortaya çıkan bütün kombinasyon araçlarının ve yolların toplamından oluşur. Bir “toplum”dan söz
etmemiz için bu ayrı ayrı ilişkilerin hepsinin toplumda ortaya çıkması gerekmez. Tek bir ilişkinin
yokluğunda da, toplumda yeterli miktarda ilişki vardır. Fakat düşüncemizi bütün bu ilişkilerin
ötesine yöneltecek olursak, orada artık bir toplumdan söz edemeyiz, ortada toplum kalmaz.
Bu yöntemin bir örneği olarak, toplumun kendini hangi yollarla sürdürdüğünü göstermeye
çalışacağım. Burada “toplum” ifadesini şu şıralar yaygın olan, ortak milliyet ya da kültür
tarafından bir arada tutulan bütün bireylerin ve grupların büyük ve karmaşık bütünlüğü
anlamında kullanmıyorum. Daha ziyade, bir miktar insanın karşılıklı ilişkiye girdiği ve geçici
veya kalıcı bir bütünlük teşkil ettiği her yerde “toplum” görüyorum. Bu tarzda birlikteliklerin her
birinde, bireylerin hayatını da belirleyen bir fenomen ortaya çıkar: Yıkıcı güçler bu birlikteliğin
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hayatına her an içeriden ve dışarıdan saldırır, ve eğer sadece bu yıkıcı güçler tek başlarına etkin
olsalardı, birliktelik kısa sürece çözülür, kendisini oluşturan parçalara bölünür ya da başka
kombinasyonlara dönüşürdü. Fakat bu yıkıcı güçlere karşı, tekil parçaları, aralarındaki
karşılıklılığı (reciprocity) sürdürerek bir arada tutan koruyucu etkiler de vardır. Zaten parçaların
birleşmeleri (cohesion) ve dolayısıyla bütünün birliği (unity of the whole) de bu karşılıklılıktan
kaynaklanır. Bu birlik –ister kısa ister uzun sürsün– dünyadaki her şey gibi, sonunda, çözülmeye
yol açan güçler doğurur.
Bu noktada toplumdan tekil unsurlarının üstünde özel bir birlik olarak bahsetmenin
meşruiyeti ortaya çıkmış olmalıdır. Toplumların kendilerini korumalarına ilişkin bu fenomenler,
tekil üyelerdeki kendini koruma içgüdüsünden tamamen farklıdır. Toplum ve birey kendini
korumak için birbirinden apayrı güçleri seferber eder. Bazen bireyin kendini koruması, grubun
zayıflaması ya da yok olmasıyla mümkün olur ve tamamlanır. Aynı şekilde toplumun kendini
koruması da kendisini tam anlamıyla, bireylerin kendine yetme güçleri azaldığında ortaya çıkar.
Bu gerçekler, toplumun, birleşmiş olan grubun, bağımsız gerçekliğe sahip bir yapı olduğunu
gösterir. Bu yapı, hayatını, tekil bileşenlerinden bağımsız olarak, kendine has kanunlar uyarınca
ve kendine has güçler sayesinde sürdürür. Dilin, ahlâkın, Kilise’nin, hukukun, siyasi ve toplumsal
örgütlerin ortaya çıkışını ve özellikleri düşünülünce, bu yaklaşım kaçınılmaz hâle gelir. Bunların
hepsi, gayrişahsi bir yapının ürünleri ve işlevleri gibidirler. Kamu malı olan bir şeyin topluluğa
ait oluşu gibi, bunlar da topluca herkese ait gibidirler: Öyle ki, ne biri ya da öbürü yeter sebep ya
da belirleyici amaç olarak isimlendirilebilir, ne de herhangi bir insanın, yapının yaratılışındaki
kesin payı ayrıştırılabilir. Bu, bireyin karşısında olmaktan daha ziyade, kişisel hayatın
sınırlamalarından kurtulmuş objektif bir şey gibidir. Öte yandan son tahlilde sadece bireylerin var
oldukları da açıktır. İnsanların kendilerinden ayrı olan insan ürünleri sadece madde alanındadır.
Buna karşılık, yukarıda mevcudiyetlerine dikkat çekilen ruhsal yapılar sadece insanların
zihinlerinde vardırlar. Bunları insanların dışında düşünmeye yönelik her girişim bir mistisizmdir.
Tıpkı insan düşüncelerinden bağımsız maddi varlıklar yaratan kavramsal gerçekçilik gibi… Fakat
sadece bireylerin gerçek olduklarını söyleyerek, bu yapıların bireyler-üstü karakterini, topluma
ilişkin güçlerin ve örgütlerin bağımsız ve objektif olduğunu nasıl açıklayacağız?
Bu çelişki tek bir şekilde çözülebilir. Mutlak bilgiye göre, sadece manevi/ruhsal bireylerden
söz edilebilir. Her şeye nüfuz eden bir bakış ise, bireylerin üstünde bağımsız yeni bir birliğin
varlığını ilan eder gibi duran bu görünümü bireyler arasında ortaya çıkan karşılıklılığa dönüştürür
ve görür ki, eğer bu karşılıklılık bireylerden gerçekten ayrılmaya çalışılacak olsaydı, ondan
geriye bir şey kalmazdı. Fakat bu mutlak bilgi insandan esirgenmiş, insana bahşedilmemiştir.
İnsan teklerinin birbiriyle ilişkileri o kadar karmaşık ve dallanmıştır ki, bu ilişkileri parçalarına
ayırmak bütünüyle umutsuz bir iştir. Sonuçta bu ilişkilere kendikendilerine var olan yapılar
olarak değil, bütünlükler/birlikler olarak bakmak zorunda kalırız. Bu yüzden, sanki her biri
birleşmiş/bütünleşmiş varlıklarmış gibi, devletin, hukukun, kurumların, modanın vs. özünden ve
ortaya çıkışından söz etmek, metodolojik bir araçtan başka bir şey değildir. Bunların bize
sundukları bütünlük yönünü parçalarına ayrıştıramayız. Bu yüzden bu bütünlük yönü, biz ona
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bağımsız bir varlığı varmış gibi davrandığımızda da, bilimsel bir dolgu malzemesinden ibarettir.
Bu, organik bir gövdenin parçalarından türeyen yaşam süreçlerine benzer. Organik gövdeyi de,
en ufak parçaları arasındaki sonsuz mekanik karşılıklılıkların oluşturduğu karmaşık yapı olarak
düşünürüz. Sosyal yapının parçacı ve tekçi kavranışları arasındaki çatışma da bu şekilde
çözülebilir. İlki gerçekliğe, ikincisi analiz gücüne denk gelir. Fiziksel organizmalara ilişkin
bilgimizde, ayrı ayrı organların üstünde hüküm sürüyor ve onlara ilaveten yeni bir varlık
oluşturuyor gibi görünen bir yaşam gücü düşüncesinin ötesine geçmeyi başardık. Bu düşüncenin
yerine organların karşılıklı etkileşimi düşüncesini koyduk. Buna benzer şekilde, sosyal bilimlerde
de, sosyal yapıyı üreten tekil işlemlere daha yakından bakmalıyız. Fakat böyle yaparak bütünsel
analizden uzak kalmış olacağız. Toplumların sürekliliği konusu özelinde baktığımızda, mevcut
bir grubun varlığını sürdürmesi, özel bir yaşam gücünün varlığını ifade ediyor gibi görünse de,
birbirinden ayrı ve çok katmanlı parçalı süreçlerin bir toplamının sonucudur. Dolayısıyla
yapmamız gereken şey, bu süreçleri incelemektir.
Grubun sürekliliğinin kendini bir problem olarak ortaya koyduğu en genel örnek olay,
grup üyelerinin ayrılmasına ya da değişmesine rağmen grubun aynı kalmasıdır.Bir devlet,
ordu ya da kurumun, on yıllar ya da yüzyıllar öncekiyle aynı olduğunu söyleriz. hâlbuki tek bir
üyesi bile aynı kalmamıştır. Bu, olayların zamansal düzeninin, mekânsal düzen ile belirgin bir
analoji gösterdiği örnek olaylardan biridir. Yan yana bulunan ama birbirlerinden ayrı olan
bireylerden bir toplumsal birlik meydana gelir. İnsanların arasına mekan tarafından konan
kaçınılmaz ayrılık aralarındaki manevi bağ sayesinde aşılmıştır. Aynı şekilde bireyler ve nesiller
arasındaki zamansal ayrılık da, kavrayışımızda kendilerini bir bütünlük olarak sunarlar. Mekansal
olarak ayrışmış insanlar söz konusu olduğunda, oluşan birlik, onları ayıran mesafeyi kat eden
karşılıklılık tarafından etkilenir. Karmaşık varlıkların birliği, karşılıklı güç kullanımı tarafından
üretilen bütünlükten başka bir şey değildir. Zamansal olarak ayrışmış insanlar söz konusu
olduğunda ise, kurulan birlik bu şekilde etkilenemez, zira burada karşılıklılık yoktur. Önce gelen
sonra geleni etkileyebilir ama aksi mümkün değildir. Sosyal birliğin üyelerin değişmesine
rağmen kalıcı oluşu, belli bir anda grubun nasıl oluştuğunu açıklamakla çözülemeyecek
özgün bir problem teşkil eder.
Grubun kalıcılığının ilk ve en belirgin öğesi, grubun üzerinde yaşadığı mekânın, yerin,
toprağın sürekliliğidir. Devlet, şehir ya da çok sayıda başka birliktelik birliğini, bütünlüğünü
her şeyden önce, her türlü içerik değişikliği için dayanak teşkil eden toprak parçasına/sınırlara
(territory) borçludur. Fakat mekanın sürekliliği tek başına bir toplumsal bütünlüğün
sürekliliği anlamına gelmez. Örneğin bir devletin bütün nüfusu işgalci bir güç tarafından başka
bir yere sürülebilir ya da köleleştirilebilir. Böyle olunca, sınırların aynı kalmasına rağmen, o
mekandaki siyasi/medeni grup değişiklik göstermiştir.
Mekan grupların sürekliliği için önemli bir unsurdur ama her şey değildir, dahası şart
da değildir.Belli bir mekânsal dayanağı olmaksızın hayatını sürdüren sayısız grup vardır.
Örneğin aile gibi çok küçük gruplar başka bir eve taşındığında da varlığını sürdürür.
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“Edebiyatçılar” denen ideal grup ya da ticaret veya kültürle uğraşan uluslararası kuruluşlar gibi
daha büyük grupların özgünlüğü de, belli bir mekana bağlı olmaktan tamamen özgür olmalarıdır.
Grubun sürekliliğine ilişkin bu biçimsel şartın dışında diğer önemli bir unsur da
nesillerin fizyolojik bağıdır. Kan bağının oluşturduğu zincirler buna örnek verilebilir. Buna
çoğu zaman mekânsal birlik de eşlik etmelidir, yoksa grup uzun süreli olmayabilir. Yahudilerin
teşkil ettiği sosyal birlik, öğreti ve fizyoloji birliğine rağmen, sürgünden sonra belli bir ölçüde
zayıflamıştır. Bir grup Yahudi’nin bir süreliğine aynı toprak parçasında yaşadığı durumlarda bu
birlik daha yoğun hâle gelir. Modern “Siyonizm”in Yahudi birliğini yeniden canlandırma çabaları
da belli bir mekanda toplanma fikrine dayanmaktadır. Birliğin diğer bağları koptuğunda,
fizyolojik bağ, grubun sürekliliğinin başvuracağı son dayanak olur. Alman esnaf loncaları
çözüldükçe ve iç bağları zayıfladıkça, her bir lonca kendini daha kapalı kılmaya yöneldi; yani
baştaki ustaların oğulları veya damatları dışında kimsenin loncanın başına geçmesine izin
verilmemesi konusunda ısrarcı oldu.
Birbirini takip eden nesillerin fizyolojik bütünlüğü, bir grubun sürekliliği için diğer
unsurlarla karşılaştırılamaz bir öneme sahiptir. Çünkü bir neslin bir sonraki tarafından
yerinden edilmesi tek seferde gerçekleşmez. Bir andaki mevcut grubun büyük çoğunluğu bir
sonraki anda da grup içindeki varlığını sürdürür. Giren, çıkan veya değişen kişiler sabit kalan
kişilere oranla küçük bir sayı teşkil eder. Yaşlı unsurların ayrılıp genç unsurların katılmasının
adım adım gerçekleşmesi, kendisini oluşturan atomlar değişse de aynı kalan organik gövdenin
durumuna benzer. Unsurların değişimi bir anda ve topluca olsaydı, bireylerin girip çıkmasına
rağmen grubun aynı kaldığı söylenemeyebilirdi. Grubun kimliği, -birbirinden uzak anlar
hiçbir ortak parçaya sahip olmasa bile- bir andan bir ana sabit kalan üyelerin, değişen
üyelerin sayısı karşısında çoğunluğu teşkil etmesi sayesinde korunur.
Bir grubun yaşadığı değişimin karakteri, grubun aynı grup kalıp değiştiğine ya da yeni
bir gruba dönüştüğüne karar vermek açısından önemlidir. Değişimin tedrici, adım adım oluşu
burada önem kazanır. Çok ufak değişiklikler söz konusu olduğunda, geçişi sağlayacak manevi
güçlere ihtiyaç duyulmaz. Grubun yaşamsal formlarının hepsinin birden değişmediği
durumlarda aynı grubun değiştiğinden söz edebiliriz. Grubun toplam hayatı içinde belli bir
minimumun sabit kalması yeni bir gruptan değil de, aynı grubun değiştiğinden söz edebilmek için
şarttır. Örneğin Katolik Kilisesi’nde ya da bürokraside yeni gelen acemi kişileri eğitmek için
yeterince eski grup üyesi görevde kalmalıdır. Ancak bu sayede aynı gruptan söz edilebilir.
Burada kendini sürdürmenin fizyolojik zemini, kendini sürdürmenin psikolojik zeminini yaratmış
olur. Yani değişim öyle adım adım olmalıdır ki grup yeni gelenleri kendine tamamen asimile
edecek zamanı bulabilsin. Kısacası grubun ölümsüzlüğü, değişimin yeterince yavaş ve tedrici
olmasına bağlıdır.
Grubun ölümsüzlüğü şeklinde ifade ettiğimiz gerçek çok önemlidir. Bir grubun aynı
kendiliğini pratikte sınırsız bir zaman dilimi içinde muhafaza etmesi, gruba bireye karşı bir
üstünlük verir. Bireyin hayatı, amaçları, değerlendirmeleri, gücü belli bir zamanla sınırlıdır ve her
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birey bir ölçüde sıfırdan başlamak zorundadır. Grup ise insan tekleri gibi belli bir zaman
kısıtlamasına sahip olmadığı ve formları sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi
düzenlendiği için, grup, sayesinde tekil bireysel hayatlardan üstün olacağı başarılar, güçler
ve deneyimler toplamına ulaşabilir. Orta Çağ’ın ilk dönemlerinden itibaren İngiltere’deki
şehir/belediye kurumlarının gücünün kaynağı da budur. Bu kurumlara baştan itibaren, boşalan
yerleri doldurarak varlıklarını sürdürme hakkı sağlanmıştı. Bu kadim ayrıcalık sadece zengin
kentli vatandaşlara/burjuvalara (burgher) ve mirasçılarına verilmişti. Gruplarına yeni üye
eklemeye de hakları vardı. Fakat bunun bir de bedeli oldu. Bireyler, grubun sürekliliğini sağlayan
araçlar olma rollerinin ötesindeki bireysel önemlerini kaybettiler ve grubun güvenliği birimlerin
bireyselliklerinin zayıf oluşuna bağlı hâle geldi. Öte yandan birimler gittikçe daha anonim ve
gayrişahsileştikçe, bir diğerinin yerini almaya ve böylece gruba kesintiye uğramadan kendini
devam ettirme imkanı sağlamaya daha uygun hâle geldiler. Avam tabakası, Lordlar Kamarası’nın
önceden üstün durumda olan gücünü Güller Savaşı’nda108 def edebilmeleri bu büyük avantaj
sayesinde oldu. Ülkedeki soyluların yarısını yok eden savaş sonucunda Lordlar Kamarası da
gücünün yarısını kaybetmiş oldu. Çünkü bu güç, belli kişiliklerin hayatlarını devam ettirmesine
bağlıydı. Avam Kamarası ise böyle bir zayıflama ihtimaline karşı korunmuş durumdaydı.
Üyelerini eşit hâle getirerek grup varlığının en kalıcı gücüne erişmişti.
Bir grubun hayatı aynı zamanda onu yöneten, ona liderlik eden bireyin hayatıyla
ilgilidir. Bu yüzden bu konuda özel düzenlemeler yapılması gerekli hâle gelir. Bu sosyolojik
formda, grubun bütünlüğüne yönelik tehlike yaratan şeyler, bütün hükümdarsız fetret devirlerinin
tarihlerinden öğrenilebilir. Yönetici, grubun, birliğini muhafaza etmesini sağlayan fonksiyonların
merkezini teşkil ediyorsa, daha doğrusu her an bu birliği yeniden yaratıyorsa, bu tehlikeler daha
ciddi boyutlara ulaşır. Sonuç olarak, yöneticinin değişimi sırasında bir ara verilmesi, yöneticinin
sadece sembolik bir hükümranlığa sahip olduğu, egemen olduğu ama yönetmediği bir durumda
o kadar önemli olmaz.
Öte yandan bir arı kovanında kraliçenin ölümü, anarşiyle sonuçlanır. Kraliçe arı emir
vermediği için, insanların hayatıyla arıların hayatı arasında bir analoji kurmak doğru olmasa da,
burada önemli olan, kraliçe arının kovan hayatının faaliyetlerinin merkezini işgal etmesidir.
Antenleri aracılığıyla işçi arılarla sürekli bir iletişim içerisindedir ve kovandaki bütün sinyaller
ondan geçer. Bu durum sayesinde kovan kendisini birlik içinde hisseder ve bu birlik fonksiyonel
merkezin yitmesiyle ortadan kaybolur.
Önemli insanların arasında geçen süre sorunu grubun sürekliliği açısından önemli bir
sorundur. Orta Çağ’ın erken dönemlerinde kral kişi olarak, kişisel özellikleri açısından önemlidir;
kral öldüğünde onun sağladığı barış da onunla birlikte ortadan kalkardı. Fakat sonraki dönemde
bu eski ilkenin yerine “kral asla ölmez” şeklinde ifade edilen yeni ilke ortaya kondu. Bu yeni
ilkeye göre kral, kişi olarak kral değildi. Grubun değişmezliğine denk düşen ve soyut bir
krallık anlayışının tepesinde yer alması açısından kraldı. Grup, ölümsüzlüğünü krallık
108
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üzerinden gösteriyordu. Egemen güç de buna karşılık şahsında grubun ölümsüzlüğünün görünür
ifadesi oluyordu. Hükmeden güce bağlılık, çok küçük gruplarda kişi olarak yöneticiye bağlılık
şeklinde olur. Büyük gruplarda ise bağlılık, yöneticinin kişisel özelliklerine değil, onun resmi
pozisyonuna dayanır. Buna göre bir kral, ölümsüz bir yöneticilik pozisyonunun somutlaşmış
hâlinden ibarettir. Eski ilkeye göre, grup büyüdükçe yönetici güç kaybederken, yeni ilkede bu
zaaf ortaya çıkmaz.
Soyla aktarılan/kalıtsal egemenlik tipi, grubun ve yönetimin sürekliliği açısından
önemli bir örnek olgudur. Burada grubun sürekliliği, yönetici ailenin yani hanedanın fizyolojik
sürekliliğinde ifadesini bulur. Burada yönetim babadan oğula geçer. Bu durum, oğlun kişisel
özelliklerinden bağımsızdır. Grubun bütünlüğü kralın özelliklerinden bağımsızlaşmış, nesnel hâle
gelmiştir.
Bu yönetim tarzı, salt formel, salt biçimsel olması sebebiyle anlamsız ve tehlikeli
görülmüştür. hâlbuki bu formel oluş (salt soy şartı aranıp diğer özelliklere bakılmayışı), grubun
biçiminin ve yönetilen ile yöneten arasındaki ilişkinin istikrarlı ve yerleşik hâle geldiğini gösterir.
Grubun istikrarsız oluşu ve belirsizlikler taşıması, belli özel niteliklere sahip yöneticilere ihtiyaç
duyulmasına sebep olur. hâlbuki oturmuş bir grupta, salt belli bir soydan gelmek yönetici
olmak için yeterli olmaktadır. Ortada istikrarlı bir yapı varsa formellik/biçimsellik ilkesi yeterli
olur. İşte bu kalıtsal egemenlik tipinde, kral asla ölmez. Grup teorik olarak sonsuzdur.
Grubun bütünlüğünün nesnelleşmesi, bazen yukarıda olduğu gibi kişi formunda olmaz.
Belli maddi bir sembol şeklinde olur. İmparatorluğa ait mücevherler, taç ve taht veya soyluluk
nişanı grubun bütünlüğünün ve sürekliliğinin görünür bir ifadesi olur. Bu sembolik bir ilişkidir.
Grubun bütünlüğü bir nesnede sembolik ifadesini bulur. Dolayısıyla grubun gerçek hayatta
bütünlüğünü kaybetmesi, bu maddi sembolün ortadan kalkmasını getirir.
Bir toplumun kalıcılığının sembolü olarak maddi bir sembolün önemi, bu sembol,
uzlaşımsal bir değerin ötesinde gerçek bir değer taşıdığında artar. Örneğin belli bir miktar
toprağın mülkiyetine sahip olmak, bütün grup üyelerinin maddi çıkarlarının bu sembolde
yakınsamasını getirir. Toplumun üzerinde yaşadığı toprağın mülkiyetinin bir satılamaz/elden
çıkarılamaz mülk(dead hand) olarak krala ait olması bunun en açık örneğidir. Toplumsal
yapının bozulamazlığı bu mülkiyette ifadesini bulur. Burada satılamaz mülk sadece maddi
avantaj meselesi değildir, aynı zamanda grubun biçim ve içeriğinin korunmasının ince bir
sağlayıcısıdır.
Grubun kendini korumasına yönelik sosyolojik teknik, modern hayatta da karşımıza çıkar.
Belli kurumlar düzenlenirken, kurumun çözülmesi durumunda mülkiyeti üyeleri arasında
bölüştürülmez, topluca benzer amaçlara sahip farklı bir birliğin üzerine geçirilir. 1850’lerin
Fransız sendikaları için bu durum geçerlidir örneğin.
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Toplumsal sürekliliğin bir diğer tipi de, bir bütünlük biçimi olarak şeref duygusudur.
Özellikle kişisel ahlâk ve ceza kanunu ile birlikte işler. Küçük gruplarda şeref temel bağlayıcı
ve grubu bir arada tutucu güç olabilmekle birlikte, büyük gruplarda da önemli bir yere
sahiptir. Özellikle tüccarlık şerefi, aile şerefi, memurluk şerefi gibi –hatta hırsızlık şerefinden
bile bahsedilir– farklı grup aidiyetlerinde farklı şeref kodları geçerlidir. Birden fazla gruba üyelik
durumunda bu farklı şeref türleri eşzamanlı olarak geçerli olur. Bir kişi için kişisel olarak
şerefini korumak aynı zamanda ait olduğu grubun şerefini korumak anlamına gelir.
Toplumun kendini koruyup sürdürmesi belli kişilere (hanedan ailesinden gelen kral),
maddi bir şeye (kraliyet mücevherleri, soyluluk nişanı ya da el değiştirmeyen mülkler gibi)
dayandığı gibi, belli sayıda kişiden oluşan müstakil organlara da dayanabilir. Örneğin dini hayat
ya da grubun bütünlüğü ve sürekliliği, ruhban sınıfına bağlıdır. Siyasi bir topluluğunki yönetim
örgütüne, dış güce karşı birliğinki askeri sınıfa, askeriyeninki bir askeri heyete, bütün sabit
birliklerinki resmi başkanlık makamına, siyasi partilerinki bir yürütme kuruluna... Böyle yapıların
ortaya çıkışı toplumsal işbölümünün bir sonucudur. Kişiler arasındaki doğrudan karşılıklılık ve
anlaşma, yerini bu heyetler, kurullar, kurumlara bırakır. Toplumda bu şekilde özel fonksiyonları
üstlenen gruplar oluşur. Bu yeni oluşan organlardan önce grubun bütün üyeleri tek tek somut
varlıklarıyla bütün işlerin içinde yer alırlar. Kilise, ticaret odası, sanayi odası, yönetim organı gibi
gayrişahsi organizmaların oluşumu toplum hayatında bütünlüğün ve sürekliliğin yeni bir biçimde
sürdürülmesi anlamına gelir. Bu organlar özel hedefler doğrultusunda kurulan özel komiteler gibi
işlev görür. Bu tür özelleşmiş, ihtisaslaşmış gayrişahsi organların olmadığı toplumlarda, grubun
birliği tekil, kişisel unsurlar arasındaki birebir/yakın karşılıklılıkla sınırlı kalır. Bu kurumsal
organların bulunmaması, toplumun birliğini ve sürekliliğini sürdürmesinde, yaşamak için ihtiyaç
duyduğu bazı fonksiyonları icra etmesinde bazı dezavantajların ortaya çıkmasına sebep olur.
Özelleşmiş organlar olmadığında, toplumsal gövdenin esnekliği ve hareket kabiliyeti azalır.
Bütün işlere bütün grup üyelerinin, veya en azından o konuya ilişkin bir ilgisi ya da çıkarı
olanların koşması beklenir. Bu da fonksiyonun icrasını yavaşlatır. Diğer bir nokta, belli bir işin
yapılmasına grubun bütün üyeleri karıştığında ortaya bir karar çıkarmak zorlaşır, birbirinin aksi
istikametinde çabalar ortaya çıkar. Toplumsal güçlerin temposundan/hızından ve ritminden/uyum
içinde hareketinden mahrum kalınır. Ayrıca belli bir fonksiyon özelinde bir kalite artışı, birikimi
de gerçekleşmez. Grubun bütün eylemi hep göreli olarak aşağı bir entelektüel seviyede kalır. Bu
şekilde farklılaşmış organlardan mahrum olan bir toplum grubu parçalama ve yok etme yönünde
güçlerin önünü açar. Fakat bazı durumlarda bu organın toplumun bütününden tamamen bağımsız,
kendi kendini yöneten bir bütünlüğe dönüşme ihtimali de vardır. Bürokrasinin durumu bazı
durumlarda bu tür bir tehlike barındırır. Çünkü bu bağımsız organ grubun tamamının çıkarına
uygun şekilde hareket etmeyebilir.109

109 George Simmel, “The Persistence of Social Groups”, American Journal of Sociology, Vol. 3, No. 5 (Mar., 1898),
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bölümünde ‘topluluklaşma’/vergesellschaftung/sociabilitykavramını ele almaktadır ve bunu
çeşitli amaçlar doğrultusunda bir araya gelen insanın bu amaçların ötesine uzanan doğal yeteneği
olarak tanımlamaktadır. Simmel, toplumsal grupları da çeşitli amaçlardan ziyade bu yeteneğin
icrasının bir ürünü olarak değerlendirir. Simmel grupların farklı miktar ve yoğunlukta bileşenlere
sahip olduğunu belirterek, bir toplumsal grubun farklı ve çatışmalı güçleri uyum içinde yaşatmak
için organlar geliştirdiğini ileri sürer. Toplumsal grubun ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile
ortaya çıkan organların grupta özerk birer işleyişe sahip olduğunu kaydeden Simmel, bu noktada
organın grubu oluşturan birimleri dönüşüme uğratacak bir potansiyele sahip olduğunu ileri sürer.
Simmel’e göre belirli bir ihtiyaç-işlev ekseninde grubun toplam gücünü kullanan organlar,
birimlerin varlığını korumasında (self-preserve) temel bir görev üstleniyor.
Simmel, öz-varlığını koruması bağlamında bir grubun iki çeşit strateji izlediğini söylüyor.
1. Birincisi “grubun büyük bir azimle tayin ettiği formların mutlak ve kesinliğini
muhafaza ederek, yaklaşan bir tehlikeye karşı kapsamlı bir direniş sergilemesi ve
böylece dışsal koşulların başlatacağı bütün değişmelere karşı birimleri ile arasındaki
eski ilişkisini koruması şeklindedir.”
2. İkincisi ise “grup formlarının dönüşmesi muhtemel en farklı şekillere kendini adapte
ederek dışsal koşulların yarattığı değişikliklere istenilen tepkileri vermekte başarı
sağlaması ve böylece grup içindeki her formun kendini koşulların her talebine
uydurabilmesidir.”
Simmel için maruz kalınan dışsal tehlikeler, grup yapısı üzerinde tek yönlü bir sonuç
izlemezler. Her grup farklı katmanlardan oluştuğu için birimlerin statükoya yakınlığı değişik
neticeler yaratır. Statükonun uzağında kalanlar için dışsal tehlikeler grup düzenine duyulan
rahatsızlığı arttırıp, grubun yapısal dönüşümüne yönelik talepleri çoğaltırken, statükoya yakın
birimler için bu tehlikelerin mutlak manada ortadan kaldırılması veya küçük revizyonlarla
geçiştirilmesi gerekir. Simmel için dışsal tehlikelerin grubun dönüştürme potansiyeli, grup-içi
bütünleşme düzeyi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda “bir grubun bileşenleri arasındaki içsel
uyumluluk ne kadar azsa, birbirine zıt bileşenlerin daha da ayrışmasına neden olacak yeni
kışkırtma, bilinçsel uyanış, çözülme ve gelişmeye uygun yeni fırsatlardan yararlanmanın o
kadar mümkün olduğu” söylenebilir.
Simmel grubun yapısal değişiminin niceliksel değişimlerin yarattığı niteliksel bir başkalaşma
ile mümkün olacağını vurguluyor. Simmel’e göre; grubun kendi işleyişini sürdürmek için ürettiği
formlar grubun içerdiği birim sayısı ile yakından ilişkilidir. Belli sayıda üye için uygun olan bir
110 George Simmel, “The Persistence of Social Groups II”, American Journal of Sociology, Vol. 3, No. 6 (May, 1898),
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toplumsal yapıda bir miktar artış ortaya çıktığında formlar eski işlevini yürütemez. Grubun yeni
katılımlarla kazandığı mevcut durumu, eski biçimlerini yeni ihtiyaçlara uydurmaya çalışır. Aksi
takdirde içsel anlamını kaybeden toplumsal formların varlığını sürdürmesi mümkün değildir. 111
Georg Simmel, makalesinin üçüncü bölümünde toplumsal-benliğin korunması durumunu,
grup içi statü, ilişki formları ve toplumsal değişime sorunsalları bağlamında açıklamaktadır.112
Grup içinde benliğin muhafaza edilmesinin grup yapısının dış koşulların baskısına adapte
olabilmesi ile doğru orantılı olduğunu ileri sürer. Grup yapılarının dışsal değişimler karşısındaki
tutumları, toplumsal tabakalaşmaya doğrudan etki eder. Simmel’e göre aslında her toplumsal
grup sürekli olarak dışsal tesirlere maruz kalır fakat bu tesirlerle başa çıkma yöntemi topluluğun
ana karakterini belirler. Dış tesirlerin
mevcut statükoyu aşındırmasına bir kere göz
yumulduğunda artık değişim yüzeyde kalamaz. Her reform yeni bir talep yaratır ve mevcut
düzenin onayına gerek duymayan her hareket, yeraltında faaliyet yürütse bile, ya düzeni
yerinden edecek yada değişim taleplerini yaygınlaştırmasa da önceden başlatılan
değişikliklerin tersine dönmesine neden olacak radikal tepkiler gösterir.
Simmel’e göre kitlelerin önderlik ettiği değişim süreci koşulların seyrine sıkı bir biçimde
bağladır. Dolayısıyla toplumsal koşullar bir kere değişmeyecek şekilde sabitlendiğinde toplumsal
düzen de kolaylıkla bozulmayacak bir içerik kazanabilir. Aynı şekilde toplumsal katmanların
dışavurumları olan formlar, toplumsal çıkarlarca önyargılara dayanarak oluşturulmuştur:
Çiftçiler a priori olarak muhafazakardır. İşleri uzun süreler, bitip tükenmeyen işlemler,
sürekli bir tutarlılık gerektirir. Havaların tamamen şans eseri olan gidişatı çiftçiyi mutlak
bir kaderciliğe, kendini dışsal güçlerle bağlantılı şekilde gösteren, imkanları geliştirmekten
çok aynen sürdüren bir kaderciliğe sevk eder.
Toplumların modern dönemlere kadar alt ve üst diye iki katmanlı bir tabakalaşma
izlediğini kaydeden Simmel, modern dönemle birlikte üçüncü bir tabakanın, orta sınıf, ortaya
çıktığını belirtir. Yeni bir sosyolojik kategori olan orta sınıflar, üst ve alt tabakaları birbirlerine
geçiş sağlamaksızın, durağan bir şekilde idame ettiren modern öncesi toplumsal süreklilikten
farklı bir esasa dayanır. Orta sınıfların egemen olduğu bir toplumsal grupta benliğin muhafazası,
dışsal koşulların veya saldırıların yok edilmesi veya onlar karşısında değişmeden kalınmasından
ziyade verimli bir esnekliğe ve hızlı bir dönüşüme dayanır. Orta sınıflar önceden belirlenmiş
pek çok sınıfa yapı içinde farklı anlamlar verir. Bu durumda bireyleri ait oldukları
tabakalara mutlak bir şekilde yerleştirecek hiçbir güç yoktur.
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Simmel modern dönemlerde toplumsal grup yapılarında ciddi bir hareketlenme
yaşanmasının temel sebeplerinden birini işbölümü olarak görür. Durkheim gibi Simmel de
işbölümünün gelişmesi ve yaygınlaşmasının emsali görülmemiş yeni bir toplumsal yapı ortaya
çıkardığını düşünür ve bu yapının asli faili orta sınıftır: İşbölümü… orta sınıfın ve hakimiyet
şeklinin karakterini yansıtır. Ne aristokrasi ne de özgür köylü grupları geniş çaplı bir
işbölümüne meyillidir. Aristokrasi işbölümüne meyl etmez; çünkü her işbölümü
beraberinde bir hiyerarşi doğurur. Böyle bir silsile ne sınıf bilinci ne de grup bütünlüğü
açısından kabul edilebilir. Aynı şekilde köylü grupları da yoğunlaşmış bir işbölümüne
ihtiyaç duymaz, zaten buna müsait de değillerdir.
Simmel’e göre yoğunlaşmış bir iş bölümü ve orta sınıfların varlığı bize, bireysel güç ve
birlikteliklerin toplumsal koşulların ve etkinliklerin yalnızca mekanik bir aynılıkla
sürdürülmediğini kanıtlar. Bireysel birliktelikler, değişim içindeki benliğin yalnızca yapılan ve
sürdürülen etkinliklere uyum sağlamanın bir yolunu bulmasına değil; aynı zamanda kişisel
deneyimini oluşturan her bir etmeni de değişime uydurmasına dayanır. Bu bağlamda Simmel
toplumsal yapıyı sabitleyen barış durumunun iyi, hareketlendiren savaş durumunun kötü olduğu
gibi genel bir yargıya itibar edilmemesi gerektiğini düşünür. Simmel’e gore barış ve savaş
arasındaki ritmi yaşam formlarını koruyan bir durum olarak yorumlamak daha doğru
olacaktır.
Simmel, savaş ve barışın yalnızca sosyal birer olgu değil; dünyayı algılamamızı
sağlayacak temel bilişsel birer yönelim olduğuna inanır. Savaş ve barış aslında mantığın farklılık
ve benzerlik kategorilerinin toplumsal uzantılarıdır. Simmel için fiziksel doğa insanın farklılığı
algılamaktaki duyarlılığı üzerine inşa edilir. Farklılığın yalnızca benzerliklere göre anlaşılması
gibi ayrılık duygusunun beraberlik duygusu ile eşanlı hareketi ikincisinin algılanır ve
hissedilir olması için elzemdir.
Simmel’e göre toplumsalın doğası gereği hem ayrılık hem de birliktelik yönelimi taşıması
bilinç içinde gerçek ve kalıcı ilişkilerin izafi bir değere sahip olduğu koşullara gönderme yapar.
İnsanların topluluklaşma yeteneği, neticede, sürekli olarak her an tesadüfi başkalaşımlar, itme ve
çekme dürtülerinin yönlendirdiği dışsal uyaranlarca biçimlenmiştir. Simmel için husumet ve
çatışma, benliğin muhafazası bağlamında grup yaşamının içerdiği değişkenleri, grupsal
etkinliklerin yaşadığı farklılaşmayı ve bu sürecin hangi amaçlara dayandığını tespit etmek
açısından oldukça elverişlidir: Kendine has doğası içinde husumet ters-uyarıcılardan birini
temsil eder. O, aslında toplumsal bağları sağlamlaştırmaya duyulan derin ihtiyaç
tarafından talep edilir; çünkü böylece husumetin çıktığı yerde, başka yerde olduğu gibi,
istikrar ortaya çıkabilir ve vicdani güçler değişimin bir aracı olarak varlık kazanabilir.
Simmel, farklılık-benzerlik, ayrılık-birliktelik, savaş-barış durumlarının toplumsalın
varlığı süresince eş zamanlı ortaya çıkan yönelimler olduğunu ortaya koyduktan sonra kendi
yaşam felsefesini (Lebensphilosophie) ve bu felsefenin bir uygulama sahası olarak sosyolojinin
nerede durduğunu tanımlamaya çalışır. Toplumsal birliktelik ve ayrılıklar, varlığın gerçekte ne
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olduğunu bireyin dünya içindeki tercihlerini kabullenmeye veya hesaplaşmaya sevk ettiğini
savunur. Nietzscheci bir eda ile her tercihin aslında birer hata olduğunu savunan Simmel, her
şeyin kendisiyle anlam kazanacağı genel bir hakikatin olmadığını düşünür: Hakikat,
tercihlerin/inançların tahterevallisinde genel bir hata değil; çoğunlukla yapılmış herhangi
bir hata olarak kendini gösterir.
Genel geçer bir hakikatin olmayışı Simmel’in toplumsal gerçekliğin formlar düzeyinde
anlaşılabileceği şeklinde bir metodoloji benimsemesine sebep olur. Simmel, formları içlerinde
ortaya çıktıkları ilişkisellikten soyutlayarak nihai bir anlam vermez; formlar onun için süregelen
ilişkilerin anlık uğraklarıdır. Bu bağlamda toplumsal fenomenlerin mutlak nedenlerini bulmaya
değil; hangi motivasyonla ilişkilere katıldığını tespit etmeye çalışır. Ona göre bu temel
motivasyon yalnızca insanın birlikte olma duygusudur: Ne açlık, ne sevgi, ne emek ne dinsel
duygulanım ne de teknik veya akli içerimler karakterlerinde kendilerinde ve kendileri için
bir toplumsallık taşırlar; ancak insanın birlikte yaşaması ve etkileşimi bunları canlı ve
etkin birer faktör kılar.
Simmel, sosyolojiyi olguların mutlak açıklamasını veren bir disiplinden ziyade formların
özündeki yalın birliktelik duygusunu kavramaya çalışan bir yöntem olarak görür. Bu bağlamda
sosyoloji, özgün bir formun incelendiği bağımsız bir alan değil; mevcut toplumsal formları farklı
bir perspektifle okuma sanatıdır. Yani Simmel için sosyoloji, açıklayıcı yaklaşımın
savunduğunun aksine; varlığın çok katmanlı, müphem ve çelişkili doğasını homojen, şüphelerden
kurtulmuş, mutlak olarak belirlenmiş bir uzmanlık sahasına çevirme değil; formların izafi
içeriklerini dışavurma etkinliğidir: Berraklaşmış bir formun geometrik tasviri, aynının
kimyevi doğasına dayalı bir cisim anlayışı gibi, formları mutlak manada yanlışlanamayan,
bağımsız bir duruma indirger. Böyle bir anlayış tarihsel gerçeklik sahasında görünür
kıldığı problemlerin muazzam zenginliğini şüpheden uzakta bir konumda gösterir. Bu
hakikati dikkate alarak söz konusu bakış açısı, her şeyden önce neyin sosyolojik ve neyin
diğer alanlara ait olduğunu fark edecek bir perspektif geliştirir. Bu noktada sosyoloji, son
tahlilde, önceden ekilmiş tarlaları yeniden sürmesi nedeniyle araştırmanın özel bir
uzmanlık sahasından öteye uzanmasına fırsat vermeyecektir. 113
Buraya kadar Simmel’in düşüncesini detaylı bir şekilde ele aldık. Bundan sonraki
bölümlerde sosyoloji tarihinin bağlamında gruplar ve grup çalışmalarından söz ederek konuyu
tamamlamak istiyoruz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bubölümdetoplum ve gruplar konusunu ele almaya başladık. Simmel’in sosyolojik
düşüncesini ve bugün mikrososyoloji olarak tanımlanan perspektifi değerlendirdik. Simmel’in üç
tür sosyoloji tanımladığını gördük. Gruplar hakkındaki düşüncelerinin sosyoloji tanımı içinde
anlam kazandığını ifade ettik.
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Bölüm Soruları
1) Simmel kaç tip sosyolojiden söz etmektedir?
2) Simmel’e göre sosyolojinin tanımlanması ile gruplar arasında nasıl bir ilişki vardır?
3) Simmel öz-varlığını koruması bağlamında bir grubun izlediği stratejileri nasıl
açıklamaktadır?
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9. TOPLUMSAL GRUPLAR ve GURVITCH’İN GRUP SINIFLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

George Simmel (1858-1918)

9.2.

Max Weber (1864-1920)

9.3.

Charles Horton Cooley (1864-1929)

9.4.

Geoges Gurvitch’in Grup Sınıflaması (1896-1965)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Derslerimizin 9.bölümünde geçen bölümde yaptığımız girişi detaylandırmak amacıyla
bazı konuların üzerinde duracağız.Bir anlamda sosyoloji tarihini gruplar açısından ele
alacağız. Bu çerçevede Simmel’in, ondan daha farklı bir yaklaşımı olan Weber’in, yine
daha farklı açıdan sosyolojik düşünceye katkısı olan Cooley’in görüşlerinin üzerinde
duracağız. Gruplar konusunun 1950’lerdeki çok önemli boyutunu gözlerönüne seren bir
yaklaşım olduğunu düşündüğümüz Gurvitch grup sınıflaması ile dersimizi
sonuçlandıracağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Simmel’in grup tipolojisini
öğrenmek.
Weber’in gruplarla ilgili
görüşlerini öğrenmek.

Cooley’nin grup tipolojisini
öğrenmek.
Gurvitch’in grup tiplojisini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Grup tipolojileri
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Giriş
8. Bölüm toplum ve grup konusuna giriş niteliğini taşıdı. Özellikle Simmel’in sosyolojik
düşüncesinden yararlanarak grupları ele almaya başladık. Simmel’in grup konusuna yaklaşımını
daha çok metodolojik boyutu ile ilgilendik: Toplumsal gerçekliğin formlar düzeyinde
anlaşılabileceği şeklindeki metodolojik yaklaşım. Bu bölümde ise çeşitli sosyologların grupları
nasıl tanımladıkları konusunun üzerinde duracağız. İlk ele alacağımız sosyolog ise, bir önceki
bölümle devamlılık sağlaması için Simmel olacak.
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9.1. George Simmel (1858-1918)
Simmel’e göre toplum, geçen bölümde de ifade ettiğimiz gibi, birbirleriyle sürekli
etkileşim içinde olan bireyler arasındaki çoklu ilişkilerin karmaşık bir ağından oluşur: Toplum
yalnızca etkileşim yoluyla bağlanmış bir takım bireylerin adıdır.114
Coser’dan yararlanarak Simmel’in görüşlerini öğrenelim. ‘Grubun Niceliksel Yönleri’
adlı denemesinde, bir grubun en soyut karakteristiklerinden birini hsesaba katarak, toplumsal
yaşamın bir gramerini yazma amacını gerçekleştirmek ister, katılımcıların sayısının üzerinde
durur. Grup süreçlerinin ve onların yapısal düzeninin biçimlerini, onların katıksız bir
şekilde sayısal ilişkilerden oluşmaları açısından inceler. Bir ikili ilişki, niteliksel bir şekilde iki
katılımcıdan her birinin kolektivite ile değil, yalnızca bir diğeriyle karşı karşıya gelişiyle bütün
digger grup tiplerinden farklıdır. Çünkü bu tip grup yalnızca iki katılımcıya dayanır, birinin
çekilmesi bütünlüğü yıkacaktır: “bir ikili grup (dyad) iki unsurundan her birine ayrı ayrı dayanır
–yaşamında olmasa bile ölümünde; yaşamı için ikisine de ihtiyaç duyar, ancak ölümü için
yalnızca birine.”
Bu nedenle ikili grup, üyeler arasında bir kısıtlama duygusu yaratan bütün diğer
gruplardaki gibi bir insan üstü yaşam ihtiva etmez. Tam da bu insanüstü yapının eksikliği kendi
ikili ilişkilerinde katılımcıların yoğun bir şekilde absorbe olmasını da gerektirir. Bütünün her bir
katılımcıya olan bağımlılığı da aşikardır; bütün diğer gruplarda görev ve sorumluluklar
yetkilendirilebilir, ancak her bir katılımcının herhangi bir kolektif nedenle acilen ve doğrudan
sorumlu olduğu ikili grup içinde durum böyle değildir. Çünkü ikili grup içindeki her bir katılımcı,
yalnızca birlikte bir bütün oluşturduğu diğer bireylerle ilgilidir, ikisi de sorumluluğu gruba
yükleyerek sorumluluktan kaçamazlar; ikisi de yapmış oldukları ya da başarız oldukları bir
şeyden grubu sorumlu tutamazlar.
Bir ikili grup üçlü bir gruba (triad) dönüştüğünde, açıkça önemsiz bir gerçek olan
yeni bir üyenin eklenmiş olması, aslında beraberinde büyük bir niteliksel değişimi getirir.
Üçlü grupta, ikiden fazla kişi içerilen bütün ilişkilerde olduğu gibi, bireysel katılımcı bir
çoğunluk tarafından azınlıkta bırakılmak ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Üçlü grup, bir
bütün olarak grubun kendi tamamlayıcı üyeleri üzerinde baskı kurabildiği en basit yapıdır;
kolektif amaçlar için bireysel katılımcıların kısıtlanmasını sağlayan bir toplumsal çerçeve sağlar.
İkili grup, yakın bir karşılıklılığa dayanır, ancak üçlü grup kendi istencini bir üye üzerine, diğer
ikisi arasındaki bir koalisyon oluşumu yoluyla dayatır. Böylece, üçlü grup en basit biçimiyle
bütün toplumsal yaşamı besleyen bir sosyolojik drama sergiler: Özgürlük ve kısıtlamanın,
özerklik (otonomi) ve özerk olmamanın (heteronomi) diyalektiği.
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Bir üçüncü üye ikili bir gruba dahil olduğunda, öncesinde gerçekleşemeyecek çeşitli
süreçler mümkün olur. Simmel, daha sonra diğerlerini de tanımladığı bu süreçlerden üçüne dikkat
çekti. Üçüncü üye, diğer ikisi karşısında, kendi tarafsızlığı yoluyla, grubu bölme tehlikesi olan
tutkuları ılımlılaştırmaya yardımcı olarak aracı rolü oynayabilir. Buna alternatif olarak, diğer
ikisi arasındaki bir anlaşmazlığı kendi avantajına dönüştürmeye çalışan bir ‘mutlu üçüncü’
olarak davranabilir. Son olarak, bir ‘böl ve yönet’ stratejisi yoluyla, baskın bir konum elde etmek
için ya da başka gayelerle, kasıtlı bir şekilde diğer ikisi arasında çatışmalar yaratabilir.
Üçüncü katılımcıya açık olan bu üç tip stratejinin özet taslağı, Simmel’in bu çözümleme
içindeki düşüncesinin zenginliğini zorlukla tüketebilir. O, iki erkeğin bir kadın için yarışması gibi
kasıtlı bir şekilde yakın insan katılımlarını, iktidarın Avrupa’ya özgü bir şekilde dengelemesi ve
siyasi partiler arasındaki koalisyonların oluşumları gibi geniş ölçekli olaylarla kıyaslayarak geniş
çeşitlilikte örnekler sunar.
Simmel, iki kişilik bir gruba eklenmiş olan bir üçüncü üye şeklindeki açıkça periferik bir
gerçeğin nasıl aksi takdirde gerçekleşemeyecek eylemler ve süreçler için bir ihtimal doğurduğunu
göstererek, bütüncül psikolojik indirgemeciliğin sterilliğini ortaya koyar. Bireyler arasındaki
ilişkinin biçimlerinden kaynaklanan yeni özellikleri, katılan bireylerin karakteristiklerinde
türetilemeyecek özellikleri ortaya çıkarır. Üçlü grup, toplumsal eylemin yeni bulvarlarını
sunarken, aynı zamanda diğer imkanları da kısıtlar, tıpkı ikili grupta mümkün olmuş olan
bireyselliğin dışavurumu gibi.
Simmel, sayılar konusundaki çözümlemesini ikili grup ve üçlü grup ile kısıtlamaz.
Her ne kadar her yeni üyenin eklenmesinin üreteceği farklı bir sosyolojik bütünlüğü sergilemek
mümkün olmasa da, o küçük gruplarla daha büyükleri arasında önemli bir farklılık olduğunu
gösterir.
Küçük gruplarda, üyelerin tipik bir şekilde birbirleriyle doğrudan etkileşime girme
şansları vardır; grup bir kere görece sınırlı bir büyüklüğü aştığında, böyle bir etkileşimin biçimsel
düzenlemeler yoluyla taşınması gereklidir. Geniş sayıdaki bireyler arası ilişkilerin karmaşıklığı
ile başa çıkabilme noktasına gelmek için, grubun kendi üyeleri arasındaki etkileşimlerin
kalıplaşmasına yardım amaçlı özel organlar yaratması gerekir. Böylece ofislerin oluşumu, statü
konumlarının farklılaşması ve görev ve sorumlulukların temsil sistemi olmaksızın hiçbir geniş
grup işleyemez. Bu, geniş grupların eşitsizlerin toplumu hâline gelmesinin nedenidir; kendilerini
savunabilmek için, onların yapısal olarak farklılaşması gereklidir. Ancak bu, geniş grubun
“karşılığını, grup organlarıyla siyasi düşünce ve ideallerde bulan bütünlüğüne, yalnızca tüm bu
yapılarla birey arasındaki büyük bir uzaklık bedeliyle ulaşabileceği” anlamına gelir.
Grup küçüldükçe, üyeleri arasındaki katılım artar, çünkü birkaç kişi arasındaki
etkileşim, yalnızca temasın çok sık olmasından dolayı birçok kişi arasındaki etkileşimden daha
yoğun olma eğilimindedir. Ters bir şekilde, grup genişledikçe üyelerinin katılımı da zayıflar;
bütüncül bir insan olarak içerilmek yerine, kendi kişiliklerinin yalnızca bir kısmı ile dahil olma
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olasılıkları yüksektir. Grup genişledikçe üyelerinden talepleri de azalır ve aynı zamanda bireyleri
insanüstü güçlerle karşı karşıya getiren “nesnel” yapılar yaratır: Çünkü bireysel unsuru felç eden
ve genel unsurun sıklıkla yeteri kadar düşmanca olan bireysel unsurdan (sanki o, herhangi bir
birey olmaksızın, kendi kendisine var olabiliyormuş gibi gözükeceği kadar) uzakta belirmesine
neden olan işte bu geniş sayılardır.”
Kendi biçimsel düzenlemesi yoluyla daha geniş grup, bireyi uzak ve yabancı bir iktidar ile
karşı karşıya bıraksa da, tam da kendi üyeleri arasında daha geniş bir mesefa yarattığı için, onu
yakın denetim ve soruşturmadan özgürleştirir. İkili grupta, bizin yakınlığı, henüz yapısal
kısıtlamaların tacizi ile lekelenmemiştir ve hatırlanacağı gibi üçlü gruptaki iki üye üçüncüyü
kısıtlayabilir ve kendi isteklerini onun üzerine dayatabilir. Küçük grupta, bireysel eylemi
kısıtlamak için var olan koalisyonlar ve çoğunluklar yine de, katılımın önemi açısından
hafifletilebilir. Geniş grupta, farklılaşmış organlar gruptan özgürleşmeye bütüncül katılımdan
ziyade kısmi katılım yoluyla izin verseler bile, bireyi kendi “nesnel” güçleri yoluyla kısıtlarlar.
Simmel’in küçük ve geniş gruplar arasında –küçük grupta katılımın bireyler arasındaki
yoğunluğu ve geniş grupta bireylerin mesafesi, soğukluğu ve kısmiliği arasında- sürdürdüğü
tartışma, onun birey özgürlüğü ve grup yapısı arasındaki ilişkiye genel diyalektik yaklaşımını
ortaya koyar.115

9.2 Max Weber (1864-1920)
Bu çerçevede şimdi de Weber’in statü gruplarından söz edeceğiz. Weber statü
konumunu “etkili bir toplumsal itibar iddiası” şeklinde tarif etmiştir. Statü konumları hem negatif
hem pozitif ayrıcalıklar getiriyor ve statü tipik biçimde, özel bir yaşam tarzı ile formel eğitime
dayanıyordu. Statü; evlilik, gelenekler ve görenekler, ortak yaşam düzenlemeleri gibi dışlayıcı
pratiklerle ifade edilip korunmaktadır. Statü konumları ortak olan bir insan grubu, aynı itibara
sahip bir insan grubunu oluşturur ve grubun kaynakları üzerindeki statü tekellerinden yararlanır.
Statü grupları, tekelci ayrıcalıklarını, rakiplerinin aynı kaynaklardan yararlanmalarını
engelleyerek muhafaza etmeye çalıştıkları için rekabetçi yapıya sahiptirler.116
Weber açıklamalarına biraz daha yakından bakalım: Bizim terminolojimizde “sınıflar” sosyal
topluluklar değildir. Sadece toplumsal eylemin mümkün ve muhtemel temellerini temsil eder.
1. Bir grup insanın yaşam olanaklarının belli bir nedensel öğesi ortak ise,
2. Bu öğeyi mal sahibi olmak ve gelir sağlamak gibi salt ekonomik çıkarlar temsil ediyorsa,
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3. Bu öğe, meta ve işgücü piyasalarının koşullarında temsil ediliyorsa
“sınıf”tan söz edilebilir. Yani sınıf konumu, kişilerin mal, yaşam koşulları ve kişisel
yaşantılar için sahip oldukları tipik alanaklar demektir. Bu olanaklar ise, verili bir ekonomik
düzen içinde gelir sağlamak üzere mal ya da beceri harcama gücünün derecesi ve türü ya da bu
gücün yokluğu tarafından belirleniyor olmalıdır. Sınıf terimi, aynı sınıf konumunda bulunan
insanlar grubu anlamına gelir.
Sınıf konumları bir yanda gelir getiren mülkiyetin türüne göre, öbür yanda da piyasaya
arzedilebilecek hizmetlerin türüne gore değişebilir. Konut binaları, üretim kuruluşları, depolar,
mağazaların mülkiyeti; ekilebilir toprakların mülkiyeti (işletmelerin büyüklüğü ve küçüklüğü
nicelikten doğan nitel farklılıklar yaratabilir); madenler, sürüler, insanların (köleler) mülkiyeti,
taşınabilir üretim araçları, her türlü sermaye malları, özellikle para ya da her an ve kolaylıkla
paraya dönüşebilecek araçların mülkiyeti; insanın kendi emeğinin ya da başkalarının emeğinin
ürünleri üzerinde tasarruf hakkı; her türlü tekel üzerinde tasarruf hakkı –bütün bu ayrımlar mülk
sahiplerinin sınıf konumlarını farklılaştırabileceği gibi mülkiyetin kullanımına, özellikle parasal
karşılığı olan mülkiyetin kullanımına, beli bir “anlam” verebilir ve vermektedir. Bu nedenledir ki
mülk sahipleri, örneğin rantiye sınıfına ya da girişimciler sınıfına mensup olabilirler.
Sınıf kavramının geniş anlamı her zaman için şudur: Piyasadaki şansının türü, kişinin
yazgısını belirleyen en önemli etmendir. Sınıf konumu bu anlamda son kertede piyasa
konumudur. Yazgıları ve hizmetleri piyasada kendileri için kullanma olanağı ile
belirlenmeyenler, örneğin köleler, terimin teknik anlamında sınıf değildirler. Ancak bir “statü
grubu” olabilirler.117
Aynı sınıf konumunda bulunan insanların belli bir ortalaması için o sınıf konumundan
belirli bir olasılıkla kaynaklanan çıkarların gerçek doğrultusundan başka bir şey anlaşıldığı andan
itibaren, sınıf çıkarı ampirik bir kavram olarak bile belirsizleşir. Statü grupları ise piyasa
mekanizmasının saf işleyişini bozarlar.118
Sınıfların tersine, statü grupları genellikle sosyal topluluklardır. Ancak çoğu zaman,
pek biçimlenmemiş dağınık topluluklardır. Tümüyle ekonomi tarafından belirlenen sınıf
konumuna karşı tanımlamak istediğimiz statü konumundan kasdımız insanların yaşam
yazgısının somut, pozitif ya da negative toplumsal onur ölçüsü tarafından belirlenen tüm tipik
öğeleridir. Bu onur, bir topluluk tarafından paylaşılan herhangi bir nitelikle ilgili olabilir ve tabii
bir sınıf konumuyla da ilişkisi bulunabilir. Sınıf ayrımları da statü ayrımlarıyla çok çeşitli
biçimlerde bağlantılı olabilir. Mülkiyet kendi başına bir statü ölçüsü olarak görülmeyebilir ama
uzun vadede hiç şaşmadan bu işlevi görür. Küçük sosyal örgütlenmelerin geçim ekonomilerinde
çoğu zaman en zengin kişi doğrudan doğruya başkan sayılır. Ancak bu genellikle salt onursal bir

117
118

Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987, s:177-179.
Weber, s:179-181.

161

payedir. Örneğin, sözde saf çağdaş demokraside, yani bireylere statü ayrıcalıklarının resmen
tanınmadığı demokraside, belki de yalnızca aşağı yukarı aynı vergi kategorisine giren aileler
birbirleriyle dans edebilirler. Bu örneğe kimi küçük İsviçre kentlerinde rastlanmıştır. Ama statü
onurunun mutlaka bir sınıf konumuyla bağlantılı olması gerekmez. Tersine, genellikle salt
mülkiyetin gösterisinin tam karşısında yer alır.
Hem mülk sahipleri hem de mülksüzler aynı statü grubuna mensup olabilirler. Sık
rastlanan bu durumun çok somut sonuçları vardır. Ancak sosyal saygınlıktaki bu eşitlik uzun
vadede korunamayabilir. Örneğin Amerikan centilmenleri arasındaki statü eşitliğinin
göstergelerinden biri, iş hayatının değişik işlevleri tarafından belirlenen alt-üst ilişkisinin dışında,
patronların en zenginin bile kulüpte akşamüstü bilardo oynarken memuruna karşı, her bakımdan
doğuştan kendi eşitiymişçesine davranmamasının kesinlikle kötü karşılanacağıdır –hiç değilse
eski geleneğin hâla egemen olduğu yerlerde. Amerikalı patron memuruna karşı, konum
farklılığını belirten ve yukarıdan bakan bir alicenaplık tavrı takınırsa, bu davranışı çok itici
bulunur. Oysa bu özellik Alman patronun tutumundan asla eksik olmaz. 119

9.3. Charles Horton Cooley (1864-1929)
Gruplarla ilgili bu bölümde üzerinde durulmadan geçilmemesi gereken başka bir isim
Cooley’dir. Büyük oranda Darwin, Spencer ve Alman organizmacı sosyoloğu Albert Schaeffle
okudu, 1890’da Michigan Üniversitesi’nde politik ekonomi ve sosyolojide lisans üstü çalışmalar
yapmaya başladı. 1892’de de aynı üniversitede hocalık kariyerine başladı. Cooley Amerika’daki
ilk sosyologlar kuşağının üyelerinden biridir. Kitapları, İnsan Doğası ve Toplumsal Düzen,
Toplumsal Örgütlenme, Toplumsal Süreç’dir. Ölümünden sonra da Sosyolojik Kuram ve
Toplumsal Araştırma adlı kitabı yayınlanmıştır.120
Cooley, döneminde yaygın olan sosyal Darwinciliği fazla benimsemedi. Daha çok
sanatsal ve romantic bir eğilime sahipti. Çağdaşlarının çoğu sosyolojiyi kesinlikle nesnel
(positivist) bir bilim hâline getirmeyi amaçlarken Cooley idealistti ve içebakış ile tahayyüle daha
çok ilgi duyuyordu.121
Cooley’nin “benlik ve toplum ikiz kardeşlerdir” şeklindeki yaklaşımı, onun toplum
kavrayışını ortaya koyduğu gibi benlik ve toplum arasındaki organik bağlantıya ve çözülemez
ilişkiye yaptığı vurguyu da anlamamıza izin vermektedir:
“ ‘Toplum’ ve ‘bireyler’ ayrılabilir fenomenler olarak anlaşılamaz, ancak aynı şeyin
basitçe kolektif ve paylaşımsal yönleridir… Bireylerden bahsettiğimizde genel açıyı göz ardı edip
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onları sanki ayrıklarmış gibi düşünürken, toplumdan bahsettiğimizde de, ya da başka bir kolektif
terim kullandığımızda, ilgili insanlarla ilgili genel bir görüş üzerine zihinlerimizi sabitleriz.”
Toplumsal yaşamın bütünlüğü üzerine vurgu yapan Cooley, kişiyi toplumu ile bağlama ve
bireyleri toplumsal dokuya eklemlemede insan gruplaşmalarını temel olarak düşünür. Birincil
gruplar ile şunları anlatmak ister:
Yakın ve yüz yüze olan birliktelikler ile iş birliği tarafından karakterize olanları anlatmak
istedim. Onlar bir çok anlamda birincildir ancak özellikle bireylerin toplumsal doğalarını ve
ideallerini biçimlendirmede temel oluşlarıyla. Yakın birlikteliğin, psikolojik olarak sonucu,
bireyselliklerin ortak bir bütün içinde belirli bir şekilde erimesidir, öyle ki birisinin benliği, en
azından birçok amaçla, ortak yaşam ve grubun amacıdır. Belki de, bu bütüncüllüğün
betimlenmesinin en kısa yolu onun bir bizolduğunu söylemektir.
Cooley birincil grubun birliğini sadece uyum ve aşka dayandırmaz. Genellikle rekabetçi
bir birim olduğunu, benlik-iddiası ve tutkulu çekişmeleri hesaba katar. Ancak, bu tutkuların
sempati tarafından toplumsallaştırıldığını ve ortak ruhun disiplini altında ortaya çıkacağı ya da
çıkma eğiliminde olacağına inanmıştır.
Birincil grupların karakteristiği olan yakın birlikteliklerin en fazla gelişme şansı
olduğu en önemli gruplar aile, çocukların oyun grupları ve komşuluktur. Cooley bunların,
insan işbirliği ve arkadaşlığının ortaya çıkmasında evrensel eğilimli alanlar olduğuna inanır. Bu
gruplarda kişiler kendi avantajlarını en üst düzeye yükseltmek için bireyci eğilimlerden
vazgeçerler ve arkadaşlarıyla sürekli olarak sempati ve şefkat bağı ile bağlıdırlar. Birlikteliğin
başka biçimlerinde (artık bunlardan ikincil gruplar olarak bahsedilir. Cooley bu terimi kendisi
kullanmamıştır.) kişilerden her biri bu karşılıklı değişim ve etkileşimden özel bir çıkar elde ettiği
için, birbirleri ile ilişkili olabilirler. Böyle gruplarda ötekiye yalnızca benlik için bir çıkar kaynağı
olarak dışsal bir şekilde değer verilebilir. Tersine birincil gruptaki bağ bir kişi olarak diğerinin
içsel bir şekilde değerlendirilmesine ve diğerlerinin -onların verebileceği belirli yararların
öngörüsünden kaynaklanmayan- takdir edilişine dayanır. Birincil grup, belirli hizmetlerin ya da
çıkarların bir değiş tokuşundan çok, onun üyelerinin yaygın dayanışması üzerine kuruludur.
Dahası, biçimsel soğukluk, kişisel olmama, öteki türlerdeki ilişkilerin duygusal uzaklığına zıt
olarak, insan sıcaklığının ve sempatisinin gelişimi için bir kaynaktır.
Birkaç örnek ayrımı netleştirmeye yardımcı olacaktır. Örneğin bir ailenin bir üyesi olan
anne memnuniyetle kişisel bir şekilde aile bağlamı içindeki karşılıksız bir emeğe katılabilir;
çünkü o, işini aile bütününe yani bizine olan kendi katkısı anlamında değerlendirir. Dışarıdaki bir
işte, dayanılmaz bir sömürü olarak değerlendireceği şeyi, aile içinde kabul edilebilir bulacaktır.
Çünkü onu kolektiviteye bir hizmet olarak görecektir. Kocalar ve eşleri, ebeveynler ve çocuklar,
akrabalar ve arkadaşlar kişisel çıkarını, eğer onların parçası oldukları birincil gruba olan
görevlerine engel oluyorsa rahat bir şekilde kurban edecektirler. Onlar birbirlerini araçsal
anlamdan daha çok asıl karakterleri temelinde görecektir. Eğer bir öğrenciye niçin birisinin onun
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arkadaşı olduğu sorulduğunda ve o, “Çünkü o benim matematik sınavlarında geçmeme yardımcı
oluyor.” diye cevap verdiğinde, bu yanıtın uygunsuz olduğu düşünülebilir. Öğrenci bir
arkadaşlığın birincil karakterini, öteki tip birlikteliklerin araçsal amaçlarıyla karıştırmıştır. Diğer
bir deyişle, birincil grup, Hobbescu insanın egemen olmadığı, bütüne ve bütün bir kişilik olarak
diğerine adanmanın kişisel çıkarın maksimize edilmesinden önce geldiği bir düzlemdir.
Cooley’deki diğerlerinin düşüncesine duyarlılık –ona göre olgun kişinin işareti,
diğerlerinin tavırlarına, değerlerine ve yargılarına karşılık vermektir- yalnızca birincil grubun
yakın ve mahrem etkileşimleri içinde üretilip geliştirilebilir. Bu nedenle, bu grup karakteristik bir
şekilde insan gelişiminin yer aldığı bir hücredir. Birincil grup içinde, olgunlaşmamış ve bencil
kişi yavaşça ötekinin ihtiyaç ve arzularına ayak uydurur ve olgun, toplumsal yaşamın onsuz
imkansız olacağı diğerlerin imalarına karşı duyarlılığı, bireyde kurmak yoluyla, onu egoist
yalıtımın dışına çıkartır ve bu bireyde kendini ötekilerin yerine koyma yeteneği geliştirir. Cooley,
‘insan doğası, birincil gruplar içinde var olur. İnsan bunu doğumda elde etmez; arkadaşlık
dışındaki bir yolla onu kazanamaz ve egoist yalıtım içinde de kaybeder.’ demektedir. Parsons,
‘Durkheim, dış dünyadaki bir nesne olarak toplumun kuramcısıydı; Cooley bireysel benliğin bir
parçası olarak toplumun kuramcısıydı” diyordu. Cooley’e göre, ‘insanların birbirleri için olan
imgelemleri, toplumun katı gerçekleridir. Toplum... kişisel düşünceler arasındaki bir ilişkidir.’122

9.4. Geoges Gurvitch’in Grup Sınıflaması (1896-1965)
1894 yılında Rusya’da doğan Yahudi asıllı Gurvitch, yüksek öğrenimini Almanya ve
Polonya’da yapar. Rusya’nın yapısını parçalayan Devrim’i Petrograd’da yaşar. İlk işçi
kurullarının kurulmasına katılır. 1925 yılında Fransa’ya göç eder. Yaşamını dünyanın çeşitli
ülkelerinde (Çekoslovakya, Fransa, New York) sürdürür. 1941’de Fransız hükümetinin desteği ile
New York’a gönderilir. Burada Moreno ve Sorokin ile tanışır.
Yaşamının gerek kendi kişisel özelliklerinden, gerekse yaşadığı dönemin ve ülkelerin
özelliklerinden kaynaklanan yoğun değişkenliği içinde, hem çok farklı ‘Biz’leri hem de aynı
‘Biz’in çok farklı yansımalarını içiçe yaşamıştır.
Gruplarla da ilgilenen Gurvitch şöyle demektedir: 1938’de Sosyoloji Denemeleri’mi
yayınladım. Bu eserde mikro sosyoloji, gruplaşmalar sosyolojisi ve topyekûn toplumlar/tüm
toplumlar/bütünsel toplum tipolojisi arasındaki ayrımı açıklıyor ve bireysel bilinçlerinkolektif
bilinçlere, kolektif bilinçlerin bireysel bilinçlere karşılıklı içkinliğini (immanence) ifade
ediyorum. Ne var ki, ayrımlı olarak mikro sosyolojik tipolojiyi işlemiş, gruplaşmaların tipolojisi
ve topyekun toplumlar tipolojisini aynı genişlikte işlememek ihtiyatsızlığında bulunmuştum. Bu
da bana tamamıyla yanlış bir fikrin, mikro sosyolojinin önceliği fikrinin yüklenilmesine yol açtı.
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Oysa gerçekte üç ölçek arasındaki diyalektiğin üstünde ısrarla durarak topyekûn toplum
tipolojilerinin önceliğine eğiliyordum.123
Buradan anladığımıza göre Gurvitch sosyolojisinde üç temel tipolojiden söz edilebilir:
1) Mikro sosyoloji ya da toplumsallaşma biçimleri tipolojisi (yığın, kamu…)
2) Gruplar tipolojisi;
3) Makro sosyoloji ya da "tüm" toplumlar/bütünsel toplum tipolojisi.
Toplumsal gerçeğin derinliğine katlarının incelenmesi gerektiğini düşünen Gurvitch bu
yaklaşımı derinliğine sosyoloji olarak adlandırmıştır. Gurvitch'e göre toplum ya da toplumsal
gerçek, birçok alt ve üstyapılardan meydana gelmiştir; ya da bir başka bir açıklama ile toplumda
derinliğine birçok kat vardır, bu katlar, karşılıklı olarak birbirini etkilerler. Katlardaki sıra,
kısımsal olarak ya da tüm toplumsal yapının tipine göre değişebilir. Toplumdan topluma bu
katların sayısı da değişebilir. Gurvitch'in önerdiği, somuttan soyuta ya da altyapıdan üstyapıya
giden katlar şunlardır:
1) Morfolojik ve ekolojik yüzey;
2) Toplumsal örgütler ve önceden oluşmuş "toplumsal gidişler";
3) Toplumsal modeller;
4) Toplumsal örgütlerin dışında kalan az çok düzenli toplumsal gidişler;
5) Toplumsal roller;
6) Toplumsal tutumlar;
7) Toplumsal simgeler;
8) Yenileştirici ve yaratıcı toplumsal gidişler;
9) Toplumsal fikir ve değerler;
10) Zihinsel hâller ve toplumsal ruhsal davranışlar.124
Barlas Tolan’ın Gurvitch sosyolojisi hakkındaki görüşü şöyledir: Gurvitch sosyolojisi
yüzeysel olarak incelendiğinde, vermek istediğinin tam tersi bir görünüm verebilir. Bunun
nedenlerini Gurvitch’in tutku derecesine varan iki kaygısında aramak gerekir. Bunlar, toplumsal
123
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gerçeği açıklamak ve bunu yaparken bu gerçeği kendisinden başka hiçbir şeye indirgememek.
Olguların gerçek yerlerini belirtmek, onları içinde yer aldıkları gerçek yaşanmış çerçeveye veya
evrene göre açıklamak demektir. Gurvitch’e göre sosyolojinin görevi, toplumsal gerçeği
kavramsalın aracılığıyla yakalamaktır. Yoksa hem kuram somuta dönüşemeyip toplumsal bir
belirginlik kazanamadığı ölçüde değişmez ve cansız bir kavramlar kalıbı hâline gelecek, hem de
ampirik araştırma, kuramsal düşünce dışında kalarak matematik ve istatistik teknikler arasında
kaybolup gidecektir.
Gurvitch bir yandan toplumun sürekli bir oluşum, kaynaşma, devamlı bir yenileşme
olduğunu ileri sürer; öte yandan da çabasını sınıflamalar bulmada ve kavramlar sıralamada
yoğunlaştırır. Böylece hem sosyolojinin gelişmesine katkılarda bulunmuş, hem de önemli bir
bölümü kendi düşünsel çizgisinin dışında da kullanılabilecek bir kavramlar bütünü yaratmıştır.
Tümü kapsayacak toplumsal olay Gurvitch için en önemli toplumsal kavram niteliğindedir.
Ancak bunu bilimsel bir nesne hâline getirebilmek için en kolaydan hareket ederek en örtülü
olana doğru giden farklı katları ayırt etmiştir: önce morfolojik ve ekolojik yüzey, sonra
örgütlenmiş toplumsal mekanizmalar, toplumsal modeller, belirli bir düzenlilik ve anlaşılabilirlik
gösteren, ancak örgütlenmiş mekanizmaların dışında meydana gelen kolektif davranışlar,
toplumsal roller, kolektif tutumlar, toplumsal simgeler… şeklinde yukarıda saydığımız
katmanlar derinliğine doğru ilerler, ne oldukları ancak bir toplumsal çerçeveler tipolojisi
aracılığıyla anlaşılabilecek gerçek toplumsal birimler içinde gözlenmelidir. Aslında mikro
sosyoloji ve makro sosyolojinin konuları da en alt düzeydekilerden en genişlerine doğru bu yolla
ayırt edilebilirler. Bu mikro ve makro konular arasında başkalarıyla ilişkiler, “biz” kavramları ile
bunların farklı derece ve çeşitlerini içeren kitle, topluluk, inanç ve düşünce birliği gibi
toplumsallık görünümleri söz konusudur.
Özel gruplaşmalar, gerçek ve yapılaşabilir gerçek toplumsal birimlerdir. Taşıdıkları
toplumsallık biçimleri özgül bir dengeye doğru yönelmiştir. Gurvitch sosyolojisinde toplumsal
sınıflar, kendilerini diğer gruplaşmalardan farklılaştıran, içe dönük ‘üst gruplaşmalar’dır. Belirli
toplumsal işlevlerden kaynaklanmanın ötesinde, kendilerini işlev yaratır ve edinirler. İleri
derecede bir yapılaşmaya yönelip, bütünsel toplumun kendilerine nüfuz etmesine karşı direnç
gösterirler. En geniş sosyolojik birimler ise bütünsel toplumlardır. Tarih bize belirli sayıda
bütünsel toplum tipi olduğunu gösterir: İlkel toplumlar, karizmatik teokrasiler, ataerkil
toplumlar, imparatorluğa dönüşen şehir devletleri, rekabetçi kapitalizmi doğuran toplumlar...
Günümüzde ise dört bütünsel toplum tipi vardır: Örgütlenmiş kapitalizm, tekno-bürokratik
faşizm, merkezileştirici kolektivizm ve çoğulcu kolektivizm.
Gurvitch toplumsal gerçeğin farklı görünümlerini bu şekilde saptar. ‘Kısmi kolektif olaylar
her zaman tümü kapsayıcı toplumsal olay ile olan ilişkileri içinde ve ona göre açıklanır’
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şeklindeki genel yaklaşımını her zaman belirtir. 125
1950’de Gurvitch gruplar konusunda da bir sınıflama şeması geliştirmiştir. 15 kıstas
çevresinde gruplaşan, aralarında kesişmeler de bulunan 63 temel bölüm içeren genel bir sınıflama
şeması kısaca şöyledir:
1. kıstas: İçerik (tek işlevli gruplaşmalar ile çok işlevli gruplaşmalar)
2. kıstas: Çap (katılanların sayısı)
3. kıstas: Süre (geçici gruplaşmalar ile sürekli gruplaşmalar)
4. kıstas: Tempo (temponun daha hızlı ve daha yavaş olduğu gruplar)
5. kıstas: Dağınıklık derecesi (sınıf ya da dini örgütler gibi üyeleri dağınık durumda
bulunan gruplar; okuyucu dinleyici kitlelerinde olduğu gibi yapay bir temasa
dayanan gruplar; dernekler, işyerlerinde olduğu gibi düzenli aralıklarla bir araya
gelen gruplar; aileler, yatılı okullarda olduğu gibi sürekli bir arada bulunan samimi
gruplar)
6. kıstas: Oluşumun dayanağı (iradî ve gayri iradî oluşan gruplar)
7. kıstas: Katılma biçimi (kapalı kulüpler, klanlarda olduğu gibi kapalı gruplar;
koşula bağlı olarak katılınan; mahalleler, okullarda olduğu gibi açık gruplar)
8. kıstas: Dışa yansıtma derecesi (örgütlenme biçimi)
9. kıstas: İşlevler ( yardımlaşma amaçlı, kâr amaçlı gruplar...)
10. kıstas: Yönelim (işçi-işveren gruplarında olduğu gibi kavgacı ve yardımlaşma
gruplarında olduğu gibi kaynaştırıcı)
11. kıstas: Toplumdan etkilenme biçimi (göçmenlerde olduğu gibi etkiye kapalı
olanlar; yerel gruplarda olduğu gibi etkiyi az çok benimseyenler ve bilim
çevrelerinde olduğu gibi etkiye tümüyle açık olanlar)
12. kıstas: Gruplaşmalar arası uyum derecesi (bilimsel çevrelerde olduğu gibi
uyuşabilen gruplar; örneğin siyasi partilerde olduğu gibi başka gruba katılmayı
yasaklayan uyuşma bulunmayan gruplar)
13. kıstas: Baskı biçimi (sınırlı baskı yapabilen gruplarla ile aile gibi sınırsız baskı
yapabilen gruplar)
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14. kıstas: Örgüte biçim veren ilke: (demokratik ve otoriter yapılar)
15. kıstas: Birlik derecesi (merkez grupla alt gruplar arasındaki güç ve egemenlik
ilişkisi)126
Gördüğümüz gibi Gurvitch’in şeması çok detaylı ve yer yer birbiriyle kesişen bir grup
sınıflandırma şemasıdır. Hatta çok açık ve net olmadığını da söyleyebiliriz. Ancak bu bilgiler
Gurvitch sosyolojisini anlamamıza yardımcı olduğu 1950’lerin gruplar konusunda yoğunlaşan
ilgisini anlamamıza da yardımcı olmaktadır.
Bu bölümde gruplar konusunu, sosyoloji tarihine gruplar açısından bakarak ele aldık.
Sosyolojide henüz bugünkü anlamda gruplar tanımlanmadan önce, Simmel, Weber, Cooley ve
Gurvitch’in grup konusuna yaklaşmışlarını ele alarak, yer yer birbirinden farklılaşan
perspektifleri de görmüş olduk. Gelecek bölümde yaklaşık Gurvitch sonrası diyebileceğimiz
dönemlerde grupların nasıl ele alınarak ‘güncel’ tanımlarına kavuştuğunu göreceğiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Derslerimizin 9. bölümünde ele aldığımız konular, genellikle makro yaklaşımlarla
kurduğumuz ve tanımladığımız sosyolojinin, tarihsel olarak ele aldığımızda da gördüğümüz gibi
mikro yaklaşımlara ya da grup konusuna da ilgisi olduğunu bize gösteriyor. Buna göre
Simmel’in, Weber’in, ya da Cooley’in görüşlerini bir yana ayırdığımızda, Gurvitch grup
sınıflaması onlardan farklılaşan boyutu ile karşımızda durmaktadır. Bu yaklaşım önümüzdeki
bölümden itibaren ele alacağımız konuların girişi niteliğindedir.
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Bölüm Soruları
1) Simmel’in gruplarla ilişkili görüşlerini açıklayınız.
2) Cooley’nin birincil gruplar yaklaşımı hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.
3) Weber’in statü grubu hakkındaki açıklamalarını değerlendiriniz.
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10. GRUPLARIN TANIMLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Gruplar nasıl ortaya çıkmıştır? Gruplar nasıl tanımlanabilir?

10.2.

Grup Tipleri-Grup Nitelikleri

10.3.

Grup Dinamikleri

10.4.

Birey ve Grup İlişkilerine Yönelen Çalışmalar

10.5.

Grupların Dışındaki Topluluklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bu bölümde sırasıyla grubun tanımı ve grubu oluşturan özelliklerin üzerinde durulacaktır.
Gruplar nasıl ortaya çıkmıştır? ve Gruplar nasıl tanımlanır? Sorularına genel sosyoloji
bilgisi içinde nasıl cevap verildiğini göreceğiz. Grupla ilgili kavramlar inceledikten ve
grup dinamiklerini gözden geçirdikten sonra grup ve birey ilişkilerine açıklamaya çalışan
araştırmaların ortaya çıkardığı konuları ele alacağız. Son olarak grupları daha iyi
anlayabilmek için, grup olmayan kalabalıkların ne gibi özellikler taşıdığını göreceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Grupların nasıl ortaya
çıktığını öğrenmek.
Grup dinamikleri hakkında
bilgi sahibi olmak.
Grupların dışındaki
oluşumların gruplardan
nasıl ayrılabileceğini
öğrenmek.
Gruplarla ilgili
araştırmaların nasıl ortaya
çıktığını öğrendik.
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Anahtar Kavramlar


Grup,



Grupların dışındaki oluşumlar,



Grup dinamiği,



Gruplar üzerine çalışmaların ortaya çıkışı.
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Giriş
Buraya kadar işlediğimiz derslerde grup konusunu, bu konu ile ilgilenen sosyologların
aynı zamanda sosyolojik yaklaşımlarını ortaya çıkaran görüşleri bağlamında ele aldık. 8.
Bölümde Simmel’in üzerinde durduk. Burada şu bilgiyi tekrar verelim:
Simmel daha geniş kurumsallaşmış yapıları sosyolojik araştırmanın meşru zemini olarak
saysa da, kendi eserinin büyük bölümünü “toplumların atomları arasındaki etkileşim” adını
verdiği şeyin soruşturması ile kısıtlamayı tercih etti. Esas itibariyle, o kendi ilgisini, daha geniş
toplumsal oluşumların altında yatan, bireyler arasındaki etkileşimin temel kalıpları ile kısıtladı ki
bu bugün mikro sosyolojiolarak tanımlanmaktadır. Savunduğu ve uyguladığı yöntem, böyle bir
etkileşimin alabileceği uzun ömürlü ve sınırlı sayıdaki biçimlere dikkat kesilmekti.127
Kısacası 8. ve 9. Bölümlerde mikro sosyolojik yaklaşımı tanımak konusunda bazı
sosyologlara başvurduk. Mikro sosyolojiyi şöyle tanımladığını biliyoruz: İnsan davranışlarını
ve insan ilişkileri yakın mesafede/çapta inceleyen düzey mikro sosyolojidir. Mikro sosyolojik
düzeyde insanların birbirlerini nasıl gördükleri değerlendirilir; yüz-yüze iken nasıl iletişim
kurdukları, değerlerini ve özlemlerini nasıl dengeledikleri incelenir.128
Mikro sosyoloji ve makro sosyoloji madeni bir paranın iki yüzü olarak kabul edilebilir.
Birinden izole olarak diğerini açıklamak mümkün değildir. Her birey kendi günlük aktivitelerini
yerine getirirken bu esnada sosyal bir dünya yaratır ve yine birey bu dünya tarafından
şekillenerek yönlendirilir. Birey ve toplum arasında oluşan bağ sosyal etkileşimdir. Sosyal
etkileşim insanların karşılıklı ve ortaklaşa olarak birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarını
etkilemesi sürecidir. Sosyal etkileşimi açıklayan birçok yaklaşım vardır, bunların başında
sembolik etkileşimcilik vardır.129
Şimdi zaman zaman söz ettiğimiz sembolik etkileşimciliğe de kısaca değindikten sonra
sosyoloji bilgisi içinde genel geçer grup tanımları nasıl yapılmaktadır? sorusuna cevap vererek
derslerimize devam edeceğiz.
Sembolik etkileşimcilik yakın gözlemler ve içten tanıma aracılığıyla gündelik yaşamın
anlamlarını analiz etmek ve bu analizlerden hareketle insan etkileşimlerinin temel biçimleriyle
ilgili bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlar. Chicago Okulunun sosyoloji geleneğinin ve George
Herbert Mead’in yazılarının etkisini taşıyan bu terim 1937 yılında Herbert Blumer tarafından
ortaya atılmıştır. Daha önceki bölümlerde kısaca değindiğimiz gibi Cooley’nin de Simmel’in de
bu yaklaşımın gelişmesinde etkileri olmuştur.130
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10.1. Gruplar nasıl ortaya çıkmıştır? Gruplar nasıl tanımlanabilir?
Bu soruya vereceğimiz cevap tıpkı, toplum nasıl tanımlanabilir ya da nasıl ortaya
çıkmıştır sorusuna vereceğimiz cevaba benzer. Yaşamın sürdürülebilmesi için insanların
birbirleriyle iş birliğinde bulunmak zorunlulukları grupları ortaya çıkartmıştır. Yani, ortak bir
amaç, bir gereksinim, bir inanç çerçevesinde iki ya da daha fazla insanın karşılıklı ilişkilerde
bulunması bir grubun oluşmasına yol açar, diyebiliriz. Dolayısıyla grupların toplumsal yaşamın
en önemli ögelerinden biri olduğunu anlayabiliriz.
Gruplar her şeyden önce birbiriyle gerçekten karşılıklı ilişkiler içinde bulunan,
davranışlarında birbirinin davranışlarını hesaba katan insanlardan oluşur. Dolayısıyla aralarında
bu tür ilişkilerin söz konusu olmadığı topluluklar, fizik bakımdan pek yakın insanlardan oluşsalar
bile bir grup sayılmazlar. Buna karşılık aralarında belli bir etkileşimin olduğu her insan topluluğu
(örneğin bir maçın seyircileri) grup sayılmaz. Çünkü grubun varlığı aynı zamanda bu etkileşim
çerçevesinde bazı ortak değerlerin, kuralların, hatta belli bir duygusal ortamın oluşumunu
gerektirir.131
Toplumsal gruplar ayrıca şöyle tanımlanabilir:
Toplumsal gruplar aidiyet duygusu içinde olan; ortak amaç ve beklentiler ile diğerleri ile
etkileşime geçen iki ya da daha fazla kişiden oluşur. Roller ve statüler sosyal grubun birimleridir.
Rol ve statü üzerinde daha önce durmuştuk. Gruplar genelde benzer statüdeki bireylerden
(örneğin bir kulüpteki öğrenciler) ya da birbirini tamamlayan statülerdeki bireylerden (örneğin bir
cerrahi ekip) oluşur. Bazı gruplar küçük (örneğin hasta ve doktor), bazı gruplar ise geniştir
(örneğin futbol takımı). Grupların bir kısmı kurallı yani resmi olabilir. Bu gruplar düzenli
aralıklarla görüşen her bir bireyin farklı sorumluluklarının ve unvanının olduğu gruplardır. Bir
kısmı ise kuralsızdır. Örneğin herhangi bir “mekana” sürekli giden ve arkadaşlık ilişkisi geliştiren
kişiler. (Yazarın verdiği örneğe göre bir kafeye müdavim olan ve birbirlerine ‘birader’ diyen
kişiler.)132
Aile, akraba veya arkadaş grupları insanların üyesi olduğu çok ve çeşitli gruplardan bir
kısmıdır. Bunların yanında dinsel, sportif, sosyal, siyasi etkinliklerin ya da mesleki ve ekonomik
amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuş bir çok grup vardır. Bir tarikat, mahalle çocuklarının
kurduğu bir çete, bir hayır cemiyeti, bir yeraltı suç şebekesi toplumsal yaşamda rastlanan grup
örneklerindendir. Birbirinden amaç, nitelik ve genişlik açısından farklı farklı olan bütün bu
toplulukları gene de grup olarak tanımlamamıza yarayan birtakım ortak özellikleri
bulunmaktadır.
Sosyal grupların birtakım özelliklerini şöyle belirleyebiliriz:
131
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1. Grup üyeleri oldukça düzenli esaslara dayalı bir şekilde etkileşim hâlindedir.
2. Grup içindeki bireylerin etkileşimleri gelişigüzel değildir. Her birinin kendine has
statüsü ve rolü vardır.
3. Grup üyelerinin özellikle önemli normları, hedefleri ve değerleri ortaktır.
4. Grup üyeleri ortak bir kimlik paylaştıklarına inanırlar. Kendilerini diğerlerinden
bağımsız ve bir olarak görürler. 133
Gruplarda değerlerin, amaçların, çıkarların paylaşıldığından söz ettik. Bundan söz
etmemiz her grupta ortaya çıkabilecek çatışmaların, bölücü ya da itici ögelerin yadsınması
anlamına gelmemelidir.
En içten yakın bir insan grubu olan ailede de karı-koca sürtüşmeleri, kardeşler arası
çekememezlikler söz konusu olabilir. Ne zaman ki, grubun üyeleri arasında ortak olması gereken
çıkar ve değerlerde ciddi ve zorlu çatışmalar ortaya çıkar ve sürüp gider, o zaman grup
dağılma ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu tür içsel etkenlerin yan ısıra grubun
dışından gelen bazı etkiler de bölücü bir ortam yaratabilir.
Gruplar yapısallaşmış, örgütlenmiş kısacası üyelerinin yerlerinin açık-seçik
tanımlanmış olmasıyla da belirlenirler. Yani, insanların birbirlerini kimlikleriyle değil de sadece
insan olarak dikkate aldıkları bir pazar yeri, bir sokak kalabalığı grup sayılmaz. Grup içindeki
insanlar birbirlerine göre daha aşağı ya da daha yukarıda yer alabileceği gibi, az çok çeşitli bir
düzeyde de sıralanabilirler.
Üyelerinin az çok eşit konumlarda bulunduğu gruplarda bile bir önderlik söz konusudur.
Bireylerin gruptaki yerlerinin belirlenmesinin kaçınılmaz sonucu üyelere düşen rollerin
saptanmasıdır. Örneğin, önderin grubun sözcülüğünü yapmak, grup içi iletişimi sağlamak,
davranışları denetlemek gibi görevleri yerine getirmesi beklenir.
Grup içi bağlar rollere uyulduğu ölçüde güçlenir. Bu nedenle toplumsal rollerin yerine
getirilmesi birtakım kurallara bağlanır; grup içi bir toplumsal denetim, hatta baskı mekanizması
ortaya çıkar. Grup içi davranış kuralları zaman zaman yazılı belgelerde ifade edilir. Bir siyasal
partinin tüzüğü ya da bir okulun disiplin yönetmeliğinde olduğu gibi. Ancak en küçük ve doğal
sayılan gruplarda bile yazılı olmasa da uyulması gereken ve tüm üyelerce bilinen kurallar vardır.
Kişi bunlara uymaması hâlinde karşılaşacağı yaptırımın veya cezanın farkındadır; kınanacağını
hatta gruptan atılacağını bilir. Kendisi de kuralları çiğneyen öteki bireylere karşı aynı tepkiyi
gösterir. Örneğin, arkadaşına vuran öğrenci öğretmenden gelecek cezayı sezdiği gibi, kendine
aynı şeyi yapan arkadaşının da cezalandırılmasını bekler. Kişinin grubun desteğinden
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yararlanmak için tutum ve davranışlarını bilinçli olarak kurallara uydurması yanında, farkında
olmadan, beklenen davranış ve düşünüş biçimlerine uyduğu da bir gerçektir.
Toplumsal grupların önemli özelliklerinden bir başkası da süreklilik, yani üyelerinin az
çok belli bir zaman süresi içinde bir arada kalmalarıdır. Örneğin, belli bir ihtiyaç maddesini
almak için kuyrukta bekleyen insanların oluşturduğu geçici ilişki bu insanların grup sayılmalarına
izin vermez. Gruplar bir kuşağın ya da çeşitli kuşakların ömrü boyunca sürüp gidebilir.
Süreklilik bunlara yeni üyelerin katılmasıyla sağlanır. Bu katılmalar çoğunlukla bilinçli
olmayabilir. Aile ve akrabalık grupları ve orduya katılmalar bu biçimde olur. Buna karşılık bazı
gruplara girip girmemek (partiler gibi) bireyin isteğine ya da belli özelliklere sahip olmasıyla
bağlantılıdır.
Gruba katılmada çağrılma, atanma, başvurma, para ödeme, din, mezhep, uyruk
değiştirme, evlenme, evlat edinme, karşılıklı anlaşma gibi yollar etkili olabilir. Bireysel isteğe
bağlı katılmaları bazen grubun, kişinin çıkarları yönünde bir işleve sahip olması özendirir.
Sendikalar ve şirketlere katılmalar böyledir. Kişi bu katılmayla, bir amacın gerçekleşmeyeceğini
ya da ekonomik, toplumsal, kültürel nitelikte bir sorunun çözümlenemeyeceğini düşünür. Gruplar
kişi için yalnızlıktan kurtulma ya da prestij kazanma yolları olarak da görülebilir.
Grubun önemli bir başka özelliği de özdeşimdir. Özdeşim, kişinin kendi varlığını ve
özelliklerini üyesi olduğu gruba ve grubun özelliklerine bağımlı olarak algılamasıdır. Gruplar
gerek kendi üyelerine, gerekse kendilerinin dışında bulunanlar tarafından kabul edilen bir varlığa,
özel bir kimliğe sahiptirler. “Biz bilinci” denebilen kimlik grup üyelerinin kendilerine “biz”,
grubun dışındakilere “onlar” biçimindeki nitelendirmelerinden de belli olur. Grubun fizik varlığı
onun kurallarına uyan, ortak değer ve çıkarlar çevresinde birleşen bireylerin toplamından başka
bir şey değildir. Ancak grup hem kendisini oluşturan üyelerin her birini, hem de bu üyelerin
sayısal toplamını aşan bir varlıktır. Grubun böyle özgül bir varlık oluşturması grup içinde daha
önce sayılan özelliklerin ona katılmalarla oluşturduğu bu bizlik bilinciyle yakından ilgilidir. Tıpkı
bireyler gibi gruplar da kendi varlık ve kimliklerini korumaya, kendi olanaklarını geliştirmeye,
dağılmaya karşı koymaya çalışırlar.

10.2. Grup Tipleri-Grup Nitelikleri
Gruplar öncelikle daha önceki derste üzerinde durduğumuz gibi öncelikle birincil gruplar
nitelemesiyle incelenmektedir. Bu tanımlamayı C.H. Cooley’nin yaptığını biliyoruz. Birincil
grupları tanımlarken birbiri ile ilişkili beş özelliği vurguladığını söyleyebiliriz:
1. Devam eden yüz-yüze etkileşim
2. Grup ile kurulmuş güçlü bir aidiyet
3. Güçlü duygusal bağlar
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4. Karmaşık/çok boyutlu etkileşim/iletişimler
5. Kalıcı/dayanıklı bir grup
Çekirdek aile birincil grupların en temel örneğidir. Aile üyeleri birbirleri ile yüz-yüze
iletişim/etkileşim hâlindedir. Aile kişilerin kimlik oluşumunda en güçlü kaynaktır. Aile üyeleri
arasında duygusal bağ ve sevgi vardır. Aile üyelerinin her birinin diğerleri ile birden fazla
ilişkisi/etkileşimi vardır. En son olarak da her ne kadar üyeler ölseler bile “aile” devam eder.
Bu noktadan hareketle ikincil grupların birincil grupların tam tersi özelliklere sahip olduğu
söylenebilir:
1. Sınırlı yüz-yüze iletişim
2. Grup ile zayıf bir aidiyet bağı
3. Zayıf duygusal bağlar
4. Sınırlı ilişkiler
5. Kalıcılık/dayanıklılıktan yoksunluk.134
İkinci bir tanımlama olarak grup üyeliği ile oluşan ‘biz’ ve ‘onlar’ duygularını açıklamak
üzere W.G. Sumner tarafından geliştirilmiş iç-grup (in-groups) ve dış-grup (out-groups)
kavramlarını üzerinde duralım. İç-gruplar kendimizi ait hissettiğimiz sosyal birimler olurken, dışgruplar kendimizi ait hissetmediğimiz sosyal birimlerdir. Refah açısından bir örnek verirsek
yüksek sosyo-ekonomik gruptakiler için orta- ve düşük-sosyo-ekonomik gruptakiler dış-grup
iken; orta sosyo-ekonomik gruptakiler için yüksek ve düşük sosyo-ekonomik gruptakiler dış-grup
olur. Her bir sosyo-ekonomik grup kendi sosyo-ekonomik grubundakileri iç-grup olarak görür.
İç-grup ve dış-gruplarda sınırlardan da söz etmek gerekir. Sosyal etkileşimin doğal
akışındaki sınırlar özellikle iç-gruplar ile dış-gruplar ayrımını yapmakta yardımcı olur. Sınırlar
olmadan grupları birbirinden ayırmak, grup üyeleri olanlar ile olmayanları ayırmak mümkün
değildir. Sınırları anlamak için örneğin kolej öğrencilerinin kullandığı dilin ya da belli bir argo
geliştiren bir grubun bu semboller ile kendilerine bir sınır çizdiklerini anlayabiliriz. Semboller bir
gruba ait olunduğunu göstermektedir.
İç-grup ve dış-grup ayrımında karşımıza çıkan bir başka kavram ait gruba aidiyet, grup
bilincinin gelişmesidir. İç-grupta bu süreç kişilerin diğerlerini kendileri gibi kabul etmesi ve
diğerleri ile bir bütün olduğunu hissetmesi olarak ortaya çıkar. Gruplar üyelerinin aidiyetlerini,
gruba ait olduklarına dair bilinçlerini güçlendirmek için iç-grup ritüelleri, törenleri ve benzeri
yolları kullanır.
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Bu çerçevede karşımıza grup çatışması kavramı da çıkar. Grubu sınırlar ve grup bilinci ile
tanımlayınca, dış-grubu oluşturanların da bir şekilde algılanmasına yol açar. Dış-grubun içindeki
insanların ‘diğerleri’ olarak tanımlanması iç- grupta ‘biz’ duygusunun gelişmesine de yardımcı
olur. Amerikalı sosyolog Lewis Coser Amerika Birleşik Devletlerinde beyazların ırkçılıklarını
altında yatanın, gerçeği yansıtmasa da siyahların arasındaki yüksek suç oranlarının değil,
doğrudan beyazların kendilerinin daha üstün ırk olduklarını gösterme çabalarının yattığını ifade
etmektedir.
Grup çatışmasının dışında bir grubun içinde de çatışma meydana gelebilir. Grup-içi çatışma
adı verilen bu durumda, grup üyelerinin benimsediği normlar dışında düşünen/davrananlar
öncelikle grup normlarına uymaları konusunda zorlanırlar, sonrasında eğer değişmezlerse gruptan
dışlanırlar. Okul kurallarına uymayan ve derslere girmek istemeyen öğrencilerin okuldan atılması
bu konuya örnek olarak verilebileceği gibi bir çalışma grubunda fazla ya da az çalışan elemanın
karşı karşıya kalacağı durum da örnek olarak verilebilir.135
Bir başka grup tipi referans gruplardır. Kendi hayat şartlarımızı ve davranışlarımızı
değerlendirmek amacıyla bilinçli ya da bilinçsiz olarak başvurduğumuz gruplara referans grup
adı verilir. Referans gruba bizim üyesi olmamız gerekmez. Referans gruplarının karşılaştırma
yaptırma özellikleri vardır. Referans grupları kendimizi değerlendirirken bize standartlarını
sunarlar. Ayrıca biz davranışlarımızı sergilerken kurallar sunarlar. Yani referans grupların
normatif fonksiyonu da vardır. Referans gruplarımız sabit değildir. Hayat şartlarımız değiştikçe
referans gruplarımız da değişir. Örneğin üniversiteye başladığımızda referans grubumuz değişir,
dolayısıyla kendimizi değerlendirme kriterlerimiz de değişir.136
Referans grubu terimi ilk kez Herbert Hyman tarafından 1942’de kullanılmıştır. Hyman
referans grubunun bir üyelik grubu da olabileceğini ifade eder. Hyman’dan daha sonra Robert
Merton önce Alice Kitt ile birlikte yaptıkları “Contribution to the Theory of Reference Group
Behaviour”da 1957’de ise Social Theory and Social Structure adlı kitabında konuyu ele alır.
Öncelikli ilgileri askerlerin yaşadığı yoksunluk duygusudur. Göreli yoksunluğun, referans grubu
davranışının özel bir örneği olduğuna dikkat çekerler. Daha sonra Merton referans grupları ile
etkileşim grupları arasında bir ayrıma gitmiştir. Etkileşim grupları bireyin sosyal çevresinin
daha genel bir parçasıdır, fakat birey açısından ne normatif standartlar koyar, ne de bir
karşılaştırma standardı işlevi görür. Merton ayrıca, bireyin normatif referans için hangi koşullarda
bir üyelik grubunu ya da üyelik içermeyen bir seçeceğini belirlemiş ve üyelik içermeyen
grupların muhtemelen mobilite olanağının çok fazla görüldüğü toplumlarda seçildiğini öne
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sürmüştür. Böylece, belirli bir özlemi olan birey, kendi statüsünü yükseltme umuduyla yerel elitin
yaşam tarzı ve tutumlarını taklit etmeye çalışabilir, diye düşünmektedir.137
Son olarak önceki örneklerden farklı olsa da daha önce karşımıza çıkan bir grubu
tanımlayalım: Baskı Grupları.Kamusal çıkarlara ya da diğer çıkar gruplarına karşı, belli bir
kesimin çıkarlarını temsil etmek üzere bir araya gelen insan grupları, işverenler ya da diğer
örgütleri ifade eder. Baskı grupları niyetleri açıkça ifade ederler. Kamuoyunu kendi amaçlarını
destekleyecek şekilde harekete geçirmek isterler ve taleplerini kabul etmeleri, desteklemeleri için
karar organlarına baskı yaparlar. Talepler, var olan durumun devamına yönelik olabileceği gibi,
değişik ve yeniliklere yönelik de olabilir. Baskı grupları daha etkin olabilmek için başka çıkar
gruplarıyla iş birliğine gidebilirler.138

10.3.Grup Dinamikleri
Grup içinde tekrarlanan etkileşim modelleri grup dinamiklerini oluşturur. Grup
büyüklüğünün(Group size) sosyal etkileşimde çok büyük bir etkisi vardır. Bireyler arasında
oluşabilen iletişimin miktarı ve kalitesi grup büyüklüğü ile değişir. Gruptaki kişilerin sayısı
arttıkça, olası ilişki sayısı da artar. Sonuç olarak grup büyüdükçe daha küçük gruplara bölünme
eğilimi de artar. Grubun büyüklüğü grubun yapısal bir özelliğidir. Kişilerin psikolojik
özelliklerinden bağımsız olarak grubun büyüklüğü üyelerinin davranışların belirgin bir etkiye
sahiptir. 139
Grup dinamiklerinin temel ilkelerinden şöyle söz edilmektedir:
Grup ne kadar küçük olursa;
1. Grup üyeleri arasında etkileşim oranı,
2. Grup üyeleri arasındaki ağın yoğunluğu,
3. Olumlu duyguların olumsuz duygulara göre oranı,
4. Grup üyelerinin birbirine ve gruba bağlılıklarıyüksek olur.
5. Grup üyeleri arasında incelmiş bir kültürel sermayenin,
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6. Grup sınırlarını ve dayanışmasını tayin etmede sembol ve totemlerin ortaya çıkması
ve duygusal canlanmaların,
7. Grup normlarına aykırı davrananlara grup üyelerinden yükselen öfkeninvarlığı
nedeniyle,
8. Statü inşa süreçleri tüm grup üyelerinin beklentileri karşılamalarını sağlar,
9. Grup üyeleri müşterek ödevleri olduğunu ve bunların gerçekleşebilmesi için de ortak
sorumluluk taşıdıklarını düşünür,
10. Üyeler kendilerini önemli addeder ve kimliklerinin onaylandığını hisseder,
11. Bireyler yinelenen karşılaşmalarla beklentilerinin karşıladığını ve olumlu yaptırımlar
gördüklerini anlar,
12. Kategorik-birim üyeliklerini işaret eden parametreler kesişir ve fazla göze batmaz,
13. Üyeler belirli bir kültüre ve bu kültüre ilişkin olumlu duygular ihtiva eden müşterek
bir fayda üretir ve bu belirli kültüre ait semboller hayli değerli hâle geleceğinden
dolayı da üyeleri gruba bağımlı kılar ve gruptan ayrılmayı maliyetli kılar.
Grup ne kadar büyük olursa;
1. Alt-klikler ve alt-grupların çatışma potansiyelleri,
2. Klikler arasındaki kırılmalar,
3. Statü inançları içine işlemiş statü konumları arasında farklılaşmayüksek olur.
Gruplar “organizasyon birimler”indeki işbölümüne daha fazla katıldıkça;
1. Gruptaki demografinin
2. İşbölümü içindeki statülerin
3. Yaygın statü niteliklerinin
4. Rol-alma [role-taking] ve rol-yapma [role-making] seçeneklerinin
5. Kültür-çalma ve kültür-alma seçeneklerinin
6. Hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmek için ödevlerin manası daha açık hâle gelir.
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7. Bireylerin ihtiyaçları karşılamada neyin, ne derece gerekli olduğu hakkındaki bilgisi
de artar.140

10.4. Birey ve Grup İlişkilerine Yönelen Çalışmalar
1940’lı ve 50’li yıllarda toplumsal grupları tanımlayan, birey ve grup ilişkilerine yönelik
çalışmalar yapan çok sayıda sosyolog vardır. Bunların arasında Homans’ın, Merton’ın, Small’un,
Moreno’nun ve Bales’in adlarını saymak gerekir. Ayrıca sosyal psikologlar Kurt Lewin ve
Muzaffer Şerif’in bu alanlarda adlarını anmalıyız. Georges Homans İnsan Grubu adlı 1950’de
yayınlanan çalışmasında insanların tek tarihsel sürekliliğinin küçük gruplar olduğu
düşüncesinden yola çıkarak ‘onlar hakkında kesinlikle öğrenilecek her şey çok yararlı olur’ diye
yazar. Albion Small grubu ‘aralarında duygu birliği bulunan büyük ve küçük sayıda bir insan
topluluğu’ olarak tanımlar. Yine 1950 tarihli bir yazıda R.F. Bales ‘küçük grup toplumsal
sistemin küçültülmüş bir örneğidir’ der. Moreno’nun görüşlerine ise önümüzdeki derste detaylı
bir şekilde yer vereceğiz.
1940’lı yıllarda Kurt Lewin ve Muzaffer Şerif grup normlarını deneysel olarak saptamak
için çalışmalar yürütmüşlerdir. Küçük grupları incelemenin anlamı nedir? sorusuna grup
çalışması yapan sosyologlar şu cevabı vermektedir: Her şeyden önce küçük gruplar bir sosyal
olgudur. Herkes hayatının önemli bir kısmını aile, arkadaş, çalışma grubu gibi küçük gruplarda
geçirir. Bu nedenle, bu sosyal olguya yabancı kalınamaz. Bundan başka küçük gruplar toplumun
minyatürleri, modelleri yani toplumu yansıtan unsurlar olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla
gruplar sayesinde toplumun işleyişi hakkında ipuçları elde edilebilir. Ayrıca küçük gruplar
üzerine yapılan araştırmaların sonuçları uygulama açısından önemlidir. İşlerlik açısından
endüstrideki insan ilişkileri ve örgüt yapısının çözümlenmesinin rolünün önemi
yadsınamayacaktır.
Günlük yaşantımızda bizler içinde bulunduğumuz gruplar içinde farkında olsak da
olmasak da çeşitli normlara uyarız. Bu kurallar ya da standartlar grupların görevlerini yerine
getirilmesi için gerekli davranışları tanımlar. Böylece, grup içinde herkes diğerlerine grup
normlarına uyması konusunda baskı yapar, bireyler toplu hareket ederler ve grup hayatı
kolaylaşır. Bu sosyal uyum olarak adlandırılabilir.
Birey ve grup ilişkilerine yönelen araştırmalar da bu çerçevede üç kısımda toplanmaktadır:
1. Grup içinde norm gelişmesi ve bireyin bu norma uyması ile ilgili çalışmalardır.
2. Grubun bireyin tutum değişimi ile ilişkisini incelemeyen çalışmalar. Bu çalışmalarda
grup, bireyde tutum değişmesi yaratan ya da engel olan bir güç olarak ele
alınmaktadır.
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3. Grubun iş üretimi ile bireyin iş üretimini karşılaştıran çalışmalar. Bu çalışmalarda
bireyin verimliliğine grubun etkisi incelenmektedir.141
Bir çok araştırma göstermektedir ki birey grup içinde yalnız olduğu zamankinden farklı
davranmaktadır.
Norm geliştirme hakkında sosyal psikolog Muzaffer Şerif’in klasik bir çalışmasını örnek
olarak verebiliriz. Bu çalışmada bireylerin sosyal etkileşimleri ile nasıl grup normları
oluşturduklarını göstermiştir. Şerif araştırmasında optik bir illüzyon kullanmıştır. Eğer bireyler
karanlık odada bir ışık noktasına maruz kalırlarsa her ne kadar nokta sabit olsa da onun düzensiz
şekilde hareket ettiğini düşünürler. Şerif önce bireyleri odaya yalnız almış ve onlara belirli
aralıklarla ışığı göstermiş. İnsanlar genel olarak ışığın hareket mesafelerini doğru tahmin
etmişlerdir. Daha sonra bireyler grup hâlinde odaya alınmıştır. Aynı ışık tekrar gösterilmiş ve
bireylerden tek tek ışığın mesafesini yüksek sesle rapor etmeleri istenmiştir. Bireylerin cevapları
grup standartları çerçevesinde değişmiştir. Ayrıca, kişiler tekrar tek başlarına odaya girmişler ve
gözlemledikleri uyaran hakkında verdikleri cevap grupla birlikte verdikleri cevabı devam
ettirmişlerdir.
Çoğunluğun doğru olmayan fikrini kabul etmekkonusunda da bir başkasosyal psikolog
Solomon Asch’ın Şerif’in araştırmasını geliştirmeye yönelik 1952’de yaptığı çalışmayı örnek
olarak verebiliriz. Diğer grup üyelerin belirgin bir şekilde yanlış cevap vermesine rağmen
bireylerin nasıl tepki vereceğini merak eden Asch araştırma düzeneği oluşturmuştur. Bir sınıfta
yan yana oturmuş 7 ya da 8 öğrenci vardır. Asch öğrencilere onlara gösterilen örnek kartın
uzunluğunun diğer üç kartın uzunluğu ile karşılaştırmalarını istemiştir. Öğrencilerden her birinin
cevabını sırayla ve yüksek sesle vermeleri istenmiştir. Deneyde tüm öğrenciler denek öğrenci
hariç daha önceden Asch tarafından bilgilendirilmiş ve yanlış cevap vermeleri istenmiş.
Cevapların yaklaşık üçte birinde denek öğrenciler çoğunluğun yanlış cevapları doğrultusunda
cevap vermişlerdir. Bu deneyde grup fikrinin net bir şekilde kişilerin kendi doğru algılarını
değiştirebilecek kadar etkili olduğunu göstermiştir.
Grup, üyelerindeki tutum değişimini, tutum değişimi grup normu doğrultusundaysa
bunu arttırıcı bir rol oynar; eğer grup normuna ters düşüyorsa, grup bu tutum değişimini
engelleyici bir oynar.
Grubun tutumu hakkında 1956’da ABD’de yapılan bir çalışmada üniversite öğrencileri
kullanılmıştır. Bu çalışmada önce deneklere teypten bir konuşma dinletilmiştir. Deneklerin
bazılarına konuşmanın sonunda duyulan alkış sesinin yine kendi gruplarına benzer üniversite
öğrencilerinden geldiği; diğerlerine ise bu alkışların konuşma sırasında prada bulunmuş olan
tanınmayan (yani kendilerine benzemeyen) birilerinden geldiği söylenmiştir. Araştırma, alkışların
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kendilerine benzeyen kişilerden geldiğini sanan deneklerin çok daha fazla tutum değişimi
gösterdikleri, yani propagandayı daha fazla kabul ettiklerini göstermektedir. Burada, kişinin
kendi grubuna benzer grupların normlarının da kendi grubundakilere benzediğini kabul ettiği
görülüyor.
II. Dünya Savaşı sırasında Lewin’in yaptığı klasikleşmiş bir çalışma da bu konuda
aydınlatıcıdır. Söz konusu çalışmada en kadınları kullanılmıştır. Amaç, savaş yıllarında besin
maddelerinin olası azalmasına karşı bir tedbir olarak kişileri tüketmeye alıştıkları besin maddeleri
dışındaki bazı besin maddelerini yemeğe ikna etmektir. Deneklere, sakatat adı verilen
hayvanların iç organlarının da yenilebileceğini, bunların besleyici yönden zengin oldukları ve
sakatattan lezzetli yemekler yapılabileceği anlatılmıştır. Fakat daha önce denekler iki gruba
ayrılmış ve gruplara iki farklı iletişim yöntemi kullanılmıştır. Birinci gruba bir beslenme uzmanı
konferans vermiştir. Diğer grupta ise aydınlatıcı bir konuşma yapıldıktan sonra grup tartışması
açılmıştır. Tartışma sonunda herkesin kararını açıkça söylemesi istenmiştir. Altı ay sonra yapılan
takip çalışmasında konferans grubundaki ev kadınlarının sadece %3’ünün evlerinde bu tür
yemekler yaptıkları, tartışma grubundaki kadınların ise %32’sinin propagandaya uydukları
görülmüştür.
Bu farklılaşma grup faktörlerine bağlanabilir. Çünkü tartışma grubundakiler, evlerindeki
grupta kendilerine karşı çıkıldığında, tartışma grubu tecrübesini kullanarak direnç
göstermişlerdir. Diğer gruptakiler ise bu direnci gösterememişlerdir.
Bu durumu bir başka araştırmacı (Bennett) ise şöyle açıklar: Grup kararı, grup tartışması
sonucunda oluşunca, üyeler grupta bir söz birliği (norm) sezerler. Esas olarak bu söz birliği,
kişinin grup normu doğrultusunda tutumunu koruması için destekleyici rol oynar.
Grubun birleşimi ya da görevi ne olursa olsun grup kararı oluşturulurken 4 aşama
kaydedildiği söylenmektedir.
1. Oryantasyon: Üyeler verilen ödevi/görevi analiz ederler.
2. Değerlendirme: Bireyler yaptıkları analize göre topladıkları bilgileri değerlendirirler.
3. Asli karar verme: Karara yaklaşılır, bireyler kuşku ve korkularını bir tarafa bırakıp en
doğru olana odaklanırlar.
4. Denge sağlanması: Son olarak karar verildiğinde dördüncü aşamaya geçilmiş olur ve
denge sağlanır.
Beyin yıkama denilen olgu da grup faktöründen yararlanılarak gerçekleştirilir. Beyin
yıkamada esas yapılan, grubun yapısını bozarak kişileri tek başlarına bırakmak ve daha sonra bu
kişileri inanmış oldukları değerlere zıt propagandaya tutmaktır. Grup desteğinden yoksun kalan
‘esir’ karşı tarafın değerlerini kolayca kabullenebilir.
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Gruplarla ilgili başka gerçeklik de liderliktir.Liderler grupların karşılaştıkları durum ya da
grubun etkileşimi ile ortaya çıkar. Liderlik grubun içinden geçtiği durumlara
bağlıdır.Genelde insanlar liderlerin onları diğerlerinden farklı kılan özellikleri olduğuna
inanırlar. Ancak zeka, heyecan, kendine güven gibi kişisel özelliklerden çok liderlik grubun
içinde bulunduğu duruma bağlıdır. Yani her insan eğer grubun ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneğe
sahip ise lider olabilir. Grubun içinde bulunduğu durum değiştikçe, grubun lideri olacak kişi de
değişebilir.
Yukarıda birey ve grup ilişkilerine yönelen araştırmaların üç maddede toplandığını
belirtmiştik. İlk iki maddenin üzerinde durduk. Dersimizin son bölümlerinde ayrıntıları ile ele
alacağımız gibi üçüncü madde iş üretimi ile ilgili konulara yönelmektedir. İş verimliliği ile
gruparasındaki ilişkinin incelendiği çok çeşitli konulardan biri de grup tartışmalarıdır.
Grup içinde tartışmaların iş verimliliğine katkısının gözlenmesi üzerine, işletmelerdegrup
tartışmalarından da yararlanılmak istenmiştir. Buna anlayışa göre ‘grup içinde herkes bir
problemin çözümü hakkında aklına gelen her şeyi eleştiri korkusu olmadan söyler’. Böylece grup
üyelerine geniş bir özgürlük sağlanır. Çeşitli işletmelerde uygulanan bu yöntemde, insanların
yalnız olduklarından iki misli fazla fikir geliştirdikleri görülmüştür. Özellikle reklamcıların
uyguladıkları bu yöntemde, baştan kişisel hazırlık yapmadan grup hâlinde fikirlerin ortaya
çıkmasını beklemek, bir öğrenme durumu yaratır. Dolayısıyla iyi bilinen, geliştirilmiş fikirleri
tartışmak değil, fikir geliştirme çabası söz konusu olur. Bu teknik kişilerin yalnız başlarına fikir
geliştirmeleri, iyi bildikleri konuda tartışarak sonuca gitme şeklinde gelişir.142

10.5. Grupların Dışındaki Topluluklar
Konumuzu som olarak günlük dilde sık sık grup olarak nitelendirsek de aslında grup olmayan
topluluklardan söz ederek tamamlayalım. Bu tip insan toplulukları fiziksel veya mekânsal
yalınlığa sahiptirler; buna göre de yığın ya da kategori olarak tanımlanırlar.
Toplumsal yığınlar, fiziksel yakınlılarına rağmen aralarında birleştirici, bütünleştirici
bağlar bulunmayan ya da yüzeysel ve geçici olarak bağlanan insan birikimleri yığın olarak
tanımlanır.
Yığınlarda insanlar birbirlerini tanımazlar, rol ayrımına gitmezler. Çok kez bir rastlantı
sonucu bir araya gelirler. Bu nedenle de çabuk dağılırlar. Yığınlar toplumsal yaşamın kaçınılmaz
bir gerçeğidir. Birey her gün kendisini birçok ve çeşitli yığın içinde bulur. Örneğin bir mahallede
oturur; ulaşım araçlarında, mağazalarda kalabalıklara girer çıkar; lokantada, eğlence yerlerinde
yığınlar içinde bulunur.
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Yığın üyeleri etkileşimde bulunmasalar bile, yığının niteliği bireyde belli davranış
değişikliğini pek yüzeysel ve geçici de olsa oluşturabilir. Bir maçı izleyen kalabalık kişiyi
etkileyebilir. Belli bir yığında bulunmaktan ötürü kişinin tek başınayken yapmayı düşünmediği
ya da sonradan pişman olacağı davranışlarda bulunduğu da görülebilir. Linç ya da yağma
olaylarına katılan insanların tümünü adam öldürmeyi veya hırsızlığı tasarlayarak sonunda bunu
gerçekleştirmiş insanlar olarak düşünmek güçtür. Bu durum, yığınlarda bulunan kişiyi kolektif
davranışlara itmesi ya da başkalarınca tanınmaması nedeniyle sorumluluk duygusunun
azaltılması ile açıklanabilir.
Toplumsal yığınlar kendi aralarında da ayrışabilirler. Örneğin, izleyici ve dinleyici
toplulukları belli bir süre için aynı yerde toplanan ve hepsi aynı uyarıcıya dönük bulunan
insanlardan oluşur. Aynı uyarıcıya bağlı olmak benzer tepkiler doğurabilir: alkışlamak,
ıslıklamak gibi....
Bir filmin, konserin... bitiminde dağılmakta olan insan topluluğu ise yığınların en
rastlanan biçimi olan kalabalıkların örneklerindendir. Kalabalıkta insanlar sadece öteki insanların
varlığından haberdardırlar. Buna karşılık kışkırtılmış, bir şeyi protesto etmeye ya da şiddet
hareketlerine yönelmiş insanların oluşturduğu yığınlar ise hareketli kalabalıklaradını alır.
Kişilerin zaman zaman gösteri yapmak amacıyla da toplandıkları görülür. Bu durumda bir
örgütlenme, kamuoyunu etkileme, belli bir kararlılığı ifade etme unsuru mevcuttur. Bu kişiler
gösteri topluluklarını oluştururlar.
Kalabalıkların bazı psikolojik özellikleri vardır. Kalabalığı oluşturanlar içinde bir
‘oybirliği’ vardır. Yani, bir ‘zihinsel birlik’den sözedilebilir. Bundan bağnazlık, hoş görmezlik,
egemen ve güçlü olma duygusu ile sorumsuzluk doğmaktadır. Bundan başka kalabalık içinde
bulunan bireyler her zaman ani, aşırı, yoğun ve kolayca değişebilir coşkuların etkisi altındadır.
Bütün ayrılıklarına rağmen gruplarla yığınların bazen karıştıkları, birbirlerinin
özelliklerini kazandıkları da görülebilir. Grup bağlarının çözülmesi, örneğin, yakın komşuluk
bağlarının çözülmesi mahalledeki kişilerin yığına dönüşmesine yol açar. Bazı yığınlar içinden ise
gruplar çıkar. Örneğin, fakültenin açılış günü birbirlerini tanımayan insanlar zamanla gruplar
oluştururlar.
Yığınlardan başka toplumsal kategorilerden de söz edelim. Toplumsal yapı, belli
toplumsal özellikleri paylaşan kişilerden oluşmaktadır. İşte belli bir toplumsal özelliği paylaşan
kişiler bir toplumsal kategori oluştururlar. Yaş, meslek, gelir durumu, okuma alışkanlıkları....
açısından benzeşen kimseler toplumsal gruplardan farklı olarak gerçekten birbirleriyle ilişki
içinde bulunmazlar, hatta birbirlerini tanımazlar. Birtakım nitelikler toplumsal açıdan belli,
anlamlı sonuçlara ve değerlendirmelere yol açabiliyorsa toplumsal kategorilerden sözedilebilir.
Yani, toplumdaki düz saçlılar/kıvırcık saçlılar ayrımı kategorik bir ayrım değildir. Buna karşılık,
köylü/kentli, sivil/asker, yerli/göçmen ayrımları önemli toplumsal özellikleri yansıttığı için bunlar
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toplumsal kategorileri oluştururlar. Toplumsal yapıdaki çözümlenmesi hedeflenen niteliklere göre
kategoriler kurulabilir.
Bu noktada, ‘Sosyoloji toplumsal kategorilerle neden ilgilidir?’ gibi bir sorunun cevabı şu
şekilde olacaktır:


Toplumsal değerlendirmelerde, tavır ve davranış kalıplarının çeşitli kategorilere göre
değiştiği gözlenmiştir. Örneğin, kadın ve erkeğin toplumsal hayatta konumları kadın ve
erkek kategorilerinde farklı davranışların doğmasına yol açacaktır.



İnsanların hangi nedenlerle belli bir kategoriye girdikleri sosyolojik bir ilgi konusudur.
Örneğin neden bazı insanlar popüler magazin dergilerini izlerler de, bazı insanlar kültür, sanat
ya da bilim dergilerini olurlar? Kimler uyuşturucu madde kullanırlar? “işçi” ve “işveren”in
özellikleri nelerdir?...

 Sosyoloji hangi tip toplumlarda ne gibi kategorilerin ve neye dayanarak önem kazandığını
açıklamaya çalışır. Belli bir toplumda kategorilerin ayrımına temel sayılan özelliklerin tümü aynı
önem derecesinde değildir. İlkel toplumlarda yaş, teokratik devletlerde inanç, feodal toplumlarda
soy çizgisi ön plandadır. Kategoriler örgütlenmiş, yeni toplumsal grupların oluşumuna yardım
eder. Toplumsal sınıflar, siyasal partilerin ya da sendikaların ortaya çıkmasına da yol açabilirler.
Bu arada, üzerinde durulmadan geçmeyeceğimiz son kavram ‘kalıpyargılar’dır.
İnsanları belli ölçütlere ve özelliklere göre türlere ayırma olarak tanımlanan kategorileştirmenin
özel bir türü kalıp yargılardır. Kategoriler, insanlarda gerçekten bulunan bir özelliğe dayandıkları
hâlde kalıp yargılarvar olduğu varsayılan bir özelliğe dayanır. Dolayısıyla bilimsel kanıtlarla
değil, ön yargılarla, kişisel eğilimlerle, tahminlerle oluşurlar. Kalıp yargıların ortaya çıkışı
genelleştirme ya da özelleştirme eğilimlerine dayanır. Genelleştirme, tanıdığımız bir ya da birkaç
kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan tüm kişilere yaymamızdır. Özelleştirmede
ise şu ya da bu yoldan bir ülke, grup ya da kategori hakkında edinilen olumlu ya da olumsuz
kanıların o ülke, grup veya kategoriden olan herhangi bir kimseye indirgenmesi söz konusudur.143
Yukarıda ele aldığımız bilgilerimizle grup konusundaki genel bilgilerimizi artık
tamamladık. Gelecek bölümde ülkemizde ortaya çıktıktan hemen sonra tanınan Moreno ve
yaklaşımı üzerinde duracağız.

143

Barlas Tolan, Toplumbilimlerine Giriş, Adım Yayıncılık, Ankara, 1991, s:431-436.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde geçen bölümlerde verdiğimiz bilgileri tamamladık. Artık grup hakkında
genel sosyoloji bilgisi içinde yer alan bilgileri çok çeşitli ve değişik açılardan da öğrendiğimizi
söyleyebiliriz. Bundan sonra vurgulayacağımız işletme-grup çalışmaları konusunun dayandığı
sosyologların isimlerine de değindik. Gelecek derslerimiz bu noktaya odaklanacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Gruplar nasıl tanımlanmalıdır?
2) Gruplar ile kalabalıkların farkını açıklayınız.
3) Birey ve grup ilişkisine yönelik çalışmaların hangi başlıklar altında toplanabileceğini
belirtiniz.
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11. KÜÇÜK GRUPLARDA ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ:
SOSYOMETRİ ve MORENO
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.

Sosyometri

11.2.

Psikodrama Zirai Gelişme ve Organizasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bu bölümde, J.L. Moreno’nun hayatını ve görüşlerini tanıyacağız. Bir tıp doktoru
olmasına rağmen sosyoloji ile ilgilenen Moreno, bireyleri iyileştirir gibi toplumları da
iyileştirmeyi istemiş ve bu amaçla sosyometri testi ve psikodrama adını verdiği iki temel
tekniği ile sosyometri yaklaşımını geliştirmiştir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyometri hakkında genel
bilgi sahibi olmak.
Sosyometri testi ve
psikodrama hakkında bilgi
sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar



Moreno,



Sosyometri,



Sosyometri testi,



Psikodrama
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Giriş
Bu bölümde Sosyometri yaklaşımı ve Moreno’nun üzerinde duracağız. Geçen bölümde
ifade ettiğimiz gibi gruplarla ilgili yaklaşımları olan sosyologlardan biri de Moreno’dur.
Sosyometri adı verilen bu yaklaşım 1950’li yıllarda ABD’de kabul gördükten kısa bir süre sonra
ellili yılların sonlarına doğru ülkemizde de tanınmıştır. Moreno’nun kitabının çevirisi İstanbul
Üniversitesi profesörlerinden N. Şazi Kösemihal tarafında yapılmış hatta Kösemihal bu konu
hakkından bir dizi makale yazmıştır. İnsan ve toplumu anlama (hatta toplumları iyileştirme)
doğrultusunda bir girişim olan sosyometrinin kurucusu Jacob Levy Moreno’nun görüşlerini hayat
hikayesiyle iç içe aktaracağız. Burada özetle, sosyometrinin kullandığı iki temel teknik olan
sosyometri testi ve psikodrama yoluyla küçük gruplardaki etkileşimler incelendiğini ve tiyatro
yoluyla kişilerin gelişmelerine katkı sağlandığını ifade edebiliriz.
1892-1974 yılları arasında yaşamış olan Moreno Viyana da tıp ve psikoloji okumuştur.
1925 yılına kadar bu şehirde psikiyatri alanında çalışmış; ve grup psikanalizi alanında başarılı
olmuştur. Lewin'in grup çalışmalarını, grubun bireyler arasındaki karşılıklı çekimler ve
itimlerden doğan yapısını inceleyip böylece sosyometriye ulaşmıştır.
1925 yılında ABD’ye yerleşen Moreno,en önemli eserini orada tamamlar: Sosyometrinin
Temelleri ( Who Shall Survive 1933). Sociometry, a Journal of Interpersonal Relations adlı
dergiyi kurar (1937-1955); ve Psikodrama adlı bir kitap yazar. (1947-59)
Moreno’nun hayat hikayesine bakıldığı
zaman önce din adamı olmak istediği
görülmektedir. Ona göre, tanrıbilimin başlıca amacı, Tanrı denilen varlığı tanımaktır. Moreno bir
sure sonra yaratıcı gücü benliğinde taşıyan insan gibi çok yakınında bir varlık dururken onu
uzaklarda aramanın anlamsızlığını anlar. Gökten yere, Tanrıdan insana iner. Ona göre, yaratıcı
güç insanın ruhundadır. Bu gücün gelişme imkanı sonsuzdur. Bugün insanın elinde bu gücü
türlü engellerden sıyırarak özgürleştirecek tek yol vardır: Bilim.
Moreno, bir toplulukta insan ilişkilerinde bazı değişiklikler yapmakla o topluluktaki
çatışmaların önlenebileceğini, bir bireyi iyileştirir gibi bir zümreyi de iyileştirmenin mümkün
olabileceğini düşünmüştür. Moreno bu tezini Avusturya hükümetine bildirmiş; ama teklifi
reddedilmiştir. Bu yoldaki incelemelerini 1925’de ABD’ye göç ettikten sonra New York
Üniversitesinin yardımıyla derinleştirme olanağını bulmuştur. 1934’de Roosevelt Moreno’nun
çalışmalarıyla ilgilenmiş, 1929 krizinden sonra California’ya başlayan göçün durdurulması için
sosyometriden yararlanılmasını istemiştir.
Sosyometri metoduyla sosyal olayları öldürmeden canlı hâlde ölçüye vurmak
mümkün olmaktadır. Böylece Moreno’nun çalışmaları, ABD’nin Atlantik kıyısındaki endüstri
kurumlarına, üniversitelere ve çeşitli kurumlara yayılmıştır. Endüstri hayatına uygulanan
sosyometri testleri sayesinde kazalar yarı yarıya azalmış, üretim hızla artmaya başlamıştır. Bu
yaklaşımın 1950’li yıllardan sonra bütün dünyaya yayıldığı gözlenmiştir.
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Sosyometri bir zümrede insan ilişkilerini eylem hâlinde, canlı hâlde, olmakta iken ölçüye
vuran bir bilimdir. Sosyometri olmuş bitmiş, ölmüş, soğumuş olaylarla değil, olmakta olan
dipdiri olaylarla uğraşır. Moreno’nun deyimiyle “toplum tarafından toplum için hazırlanmış
bir toplum sosyolojisidir.”144
Sosyometri demokratik yöntemin temelini teşkil eden seçim mekanizmasını bilimsel bir
görüşle, deneyleme metoduna dayanan birtakım tekniklerle (sosyometri testi gibi) incelemeye
çalışır.
Moreno’ya göre sosyometri teknikleri iki ana gruba ayrılır:
1. Grup Teknikleri
2. Eylem Teknikleri
Grup tekniklerinden bazıları ‘sosyometri testi, sosyometrik algı testi, sosyometri soru cetveli
ve rol testi’dir. Eylem tekniklerinden bazıları ‘psikodrama, sosyodrama, spontanlık testi, rol
oynama testi’dir. Grup teknikleri içinde en tanınmış olanı sosyometri testi, eylem teknikleri
içinde en fazla tanınmış olanı ise psikodramadır.
Sosyometri kapsamındaki çalışmalar başlıca üç grupta toplanabilir:
1. Araştırmaya yönelik çalışmalar
2. Teşhise yönelik çalışmalar
3. Geliştirmeye/ tedaviye yönelik çalışmalar
Söz konusu bu üç grup çalışmanın her birini gerçekleştirirken, grup ve eylem tekniklerinin
tümünden yerine göre yararlanmak mümkündür. Örneğin birlikte çalışan bir grubun üyeleri
arasındaki çatışmayı çözmek istediğimizde öncelikle soruna/sorunlara teşhis koymak isteriz. Bu
teşhisin bir devamı olarak da sorunu gidermeye çalışırız. Bütün bunları gerçekleştirmek için
sosyometri testinden, sosyometrik algı testinden, psikodrama ve sosyodramadan yararlanmak
gerekir. Bu teknikleri kısaca şöyle açıklamak mümkündür:
Sosyometri Testibirbirini tanıyan bir grup insana, örneğin bir sınıftaki öğrencilere
uygulanabilir. Gruptaki her bir bireye, belirli bir etkinliği gerçekleştirirken hangi üyelerle birlikte
bulunmak istediği, hangileriyle bulunmak istemediği sorulur. Örneğin “bir pikniğe gidecek
olsanız, birlikte bulunmayı en fazla istediğiniz üç arkadaşınızın adlarını yazınız.” şeklinde bir
yönerge verilir. Böylece grup üyelerinin sosyometrik tercihleri belirlenmiş olur. Bu tercihlere
bakıldığında her bir üyenin kaç kişi tarafından seçildiği ve kaç kişi tarafından reddedildiği
144Nurettin
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görülür. Bazı üyeler çok sayıda kişi tarafından seçilirken, bazı üyeler çok sayıda kişi tarafından
reddedilir. Yani bazıları avantajlıyken, bazıları dezavantajlı durumdadır.
Psikodrama dramatizasyondan (yani spontan tiyatrodan) yararlanarak geliştirilen bir
ruhsal gelişme/tedavi yaklaşımıdır. Uygulaması deneyimli bir yönetici/terapist tarafından yapılır.
Grubu oluşturan üyeler bir takım ruhsal sorunlarını hatta rüyalarını canlandırarak yani
dramatize ederek etkileşimde bulunurlar. Bu canlandırmada bazı sorunları anlatmaktan çok rol
oynamak esastır. Psikodramada üyelerin önceden yazılmış birtakım rolleri oynamaları söz
konusu değildir; içinde bulundukları andaki duygu ve düşüncelerini spontan olarak
oyunlaştırmaları söz konusudur. Bu uygulamanın amacı, kişilerin, katarsis (duygusal boşalım)
sağlamaları, iç görü kazanmaları ve böylelikle daha sağlıklı birtakım davranışlara yönelmeleridir.
Moreno’nun “Who Shall Survive” adlı kitabını Türkçe’ye N.Ş. Kösemihal tarafından
‘Sosyometrinin Temelleri’ adıyla çevrilmiştir. Ancak tam karşılığı ‘Yarına Kim Kalacak’
biçiminde verilebilir. Bu bağlamda daha iyi anlaşılabileceği gibi ifade etmek isteği görüş
şöyledir: Evrende doğal ayıklanma vardır, ancak güçlü olanlar, tutunabilenler, çevrelerine uyum
sağlayabilenler varlıklarını sürdürebilirler, yarına kalabilirler. Uyum sağlamayanlar ise sahneden
çekilir. Toplumda yalnız kalanların, kişilerarası etkileşim örüntüleri içinde dezavantajlı durumda
bulunanların yarına kalma şansları fazla değildir. Ancak, sosyometriden yararlanabilirsek yarına
herkes kalabilir. Eğer, sosyometrinin ilkelerini dikkate alır, psikodramadan yararlanırsak,
toplumda yalnız kalmış ya da itilmiş kişilerin ruhsal açıdan gelişmeleri, dolayısıyla da içinde
bulundukları dezavantajlı durumdan kurtulmaları mümkündür.
Moreno’ya göre birlikte yaşamak/çalışmak durumunda olan bir grubun üyelerine
sosyometri testi uygulayıp, kişilerarası etkileşimden kaynaklanan grup-içi sorunlar belirlenebilir.
Bu konuda Moreno’nun ilk önemli gözlemi, Viyana’daki Mitterdorf mülteci kampında olmuştur.
Kampta hekim olarak görev yapan Moreno, barakalarda yaşayan ve çevrelerindeki ailelerle
çatışan ailelerde psikosomatik reaksiyonların belirgin şekilde fazla olduğunu gözlemiştir. Bunun
üzerine her aileye, hangi ailelerle komşu olmak istediklerini; hangi ailelerle komşu olmak
istemediklerini sormuştur. Elde ettiği sonuçlar doğrultusunda aileleri barakalara yeniden
yerleştirmiştir. Yeni yerleşim düzeni sonucunda hem aileler arasındaki ve aileler içindeki
çatışmalar büyük ölçüde azalmış hem de kişilerdeki psikosomatik reaksiyonlar büyük ölçüde
ortadan kalkmıştır.
Daha sonraki yıllarda Moreno’nun Hudson’daki bir ıslah evinde gerçekleştirdiği benzeri
uygulama da olumlu sonuç vermiştir. Bu alandaki ilk ve tanınmış uygulamalardan başka birisi de
1944 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri’nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada pilotlara
sosyometri testi uygulanarak birlikte uçmak isteyenler belirlenmiştir. Birbirlerini karşılıklı seçen
pilotların birlikte uçmaları sağlandığında ise, pilot hatalarından kaynaklanan kazaların anlamlı
düzeyde azaldığı gözlenmiştir.
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Sosyometri testlerinden elde edilen bulgular doğrultusunda grupların yapılarında
gerçekleştirilen değişiklikler kadar psikodrama çalışmaları da kişilerarası sorunları giderici
niteliktedir. Psikodrama yoluyla gerek kişilerin ruhsal açıdan gelişmeleri/iyileşmeleri
sağlanmakta, gerekse küçük gruplar içindeki çatışmalar etkili bir şekilde giderilebilmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi Moreno’ya göre sosyometri ‘toplum tarafından, toplum
için gerçekleştirilen bir toplum sosyolojisidir.’ Çünkü bir gruba sosyometri testi
uyguladığımızda, o gruptaki bütün bireyleri adeta birer anketör olarak kullanmış oluruz. Yani
sosyometrik inceleme, sadece birkaç araştırmacının kişisel gözlemlerine dayanan bir inceleme
şeklinde değildir. Bu düşünceden hareketle Moreno, başlangıçta sosyometriyi sosyolojide bir
‘devrim’ olarak nitelemiştir. Moreno’ya göre sosyometrinin temel amacı, kişilerin
spontanlıklarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarına fırsat sağlayarak dünyada
tutunmalarına yardımcı olmaktır.
Moreno’nun psikodrama konusundaki yaklaşımları da Viyana’da gelişmiştir. 1921 yılında
küçük gruplarla spontan tiyatro denemeleri yapıyordu. Tuluat tiyatrosu niteliğindeki bu etkinliğin
ruhsal tedavi alanında nasıl kullanılacağını araştırıyordu. Kendi yönettiği oyunlarda rol alan bazı
grup üyelerinin özel yaşamlarında birtakım olumlu değişiklikler olduğu yolunda bazı ipuçları
alıyordu. Örneğin, Moreno’nun sahnesinde ‘hırçın kadın’ rolünü seçen bazı kadınlar, evlerinde
eskiye oranla daha rahat ve sakin olmaya başlamışlardır.
Viyana’da doktorluk yaptığı sırada bir gün parkta dolaşırken oyun oynayan çocuklardan
esinlenerek psikodrama tekniğini ortaya çıkardığını anlatmaktadır. Olayı şöyle aktarır: İki kardeş
parkta “anne-çocuk oyunu” oynuyordu. Aralarında şu konuşma geçti:
Altı yaşındaki ağabey: “Şu yemeği doğru dürüst ye. Mızmızlık etme şimdi tokadı yersin.”
Küçük hiddetle: Sen çok kötüsün: Çok kötü annesin, hep döversin Heinrich (anne rolündeki
ağabey)’e hiç dokunmazsın.
Moreno iki çocuk arasındaki bu konuşmadan hareket ederek şöyle bir çıkarım yapar:
Demek ki çocuklar olsun, ilkeller olsun, günlük hayatta çeşitli baskılar yüzünden açığa
vuramadıkları istek ve duyguları, kendiliğindenlik olarak oyunda, tiyatroda açığa vurmakta,
boşaltmakta böylece ruh ferahlığına ulaşmakta başka bir deyimle birruh tedavisinden
geçmektedir. Peki tabiatın tedavi amacıyla çocukları tabii bir şekilde sürüklediği “oyun”dan
neden herkes yararlanmasın; neden oyun genel bir tedavi metodu olarak kullanılmasın? İşte
Moreno’nun bu tecrübeleri psikodramayı temellendirmesini sağlamıştır.145
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11.1. Sosyometri
Sosyometrinin kuramsal temellerini oluşturan üç ana kavram, Eylem, Spontanlık ve
Yaratıcılık, Rolkavramlarıdır. Ancak bunları açıklamaya geçmeden önce tanımlanması gereken
üç kavram daha vardır:
1. Dış toplum
2. Sosyometrik matrix
3. Sosyal gerçek
Sosyometrik görüşe göre her toplumun, her topluluğun görünen bir resmi şekli vardır.
Buna dış toplum denir. Bir de bu resmi görünüşün altında isteklere, sevgilere, nefretlere,
sempati-antipatilere, çekimlere-itimlere dayanan, ilk bakışta görünmeyen (ancak sosyometri
testiyle belirlenen) birtakım gruplaşmalar vardır. Buna sosyometrik matrix denir. Dış
toplumla sosyolojik matrix’in çatışması ise sosyal gerçeği meydana getirir. Dış toplumla
sosyolojik matrix arasındaki ayrılık ne kadar çok olursa, sosyal gerçekteki gerginlik o kadar fazla
olur. Demek ki toplumlarda olduğu gibi en küçük zümrelerde de (bir sınıf, bir iş ekibi, bir
profesörler kurulu) her an alttan alta kaynaşan birtakım sempatilerin antipatilerin, sevgilerin,
nefretlerin meydana getirdiği gruplaşmalar (sosyometrik matrix) resmi topluma (dış topluma)
karşı ayaklanmaya, onu devirmeye, yıkmaya eğilimlidir. Bu yüzden öncelikle bu küçük
zümredeki mekanizmayı anlamak gerekmektedir.
Sosyometrinin amacı, zekası, ırkı, dini, ideolojisi ne olursa olsun, her insana yeryüzünde
yeryüzünde tutunmaları, kendiliğindenlikleri ve yaratıcılıklarını kullanmaları için aynı derecede
fırsat veren bir dünya kurulmasına yardımcı olmaktır.
Sosyometrinin kuramsal temellerini
1. Eylem,
2. Spontanlık (kendiliğindenlik) ve yaratıcılık
3. Rol kavramları
Oluşturduğunu yukarıda belirtmiştik. Moreno, bu kavramları şöyle tanımlamaktadır:
Moreno’ya göre varlık bir bütündür. İnsan, insanın eylemleri, doğa bir bütündür. İnsan-doğa
etkileşiminde, hatta insan-insan etkileşiminde ilk basamak ‘eylem’dir. Çünkü, önce sözsüz
iletişim vardır; daha sonra sonra sözlü iletişim gelir. Sözsüz iletişim hem eyleme dayalı iletişim
tarzıdır, hem de her bireyin çocukluğunda sergilediği ilk iletişim tarzıdır. Moreno, eylemin insan
yaşamındaki öneminden hareket ederek, insanların duygu ve düşüncelerini eylem hâlindeyken
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ifade edebilecekleri bir tedavi yöntemi geliştirmek istemiştir.
Bu çabanın ürünü
psikodramadır. Psikodrama, ‘insanın ruh dünyasının eyleme dönüşmesi’ olarak açıklanabilir.
Moreno’ya göre fiziksel evren, sürekli olarak değişen, yenilenen, gelişen bir varlıktır. Evren
sürekli bir yaratıcılık içindedir. Tanrının yaratıcılığına sınır yoktur. Evrendeki bu yaratıcılık
insanlar için de geçerlidir. Moreno’ya göre spontanlık içinde bulunulan duruma uygun cevap
vermektir. Yaratıcılık ise, yeni bir düşünce ya da davranış ortaya koymak, yeni bir senteze
ulaşmak, ortaya yeni bir ürün çıkarmaktır.
Moreno’ya göre spontanlık ve yaratıcılık birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Her insan
yaratıcılık potansiyeline doğuştan sahiptir; ancak bu potansiyelin ortaya çıkması, ürüne
dönüşebilmesi için spontanlığa ihtiyaç vardır. Spontanlık olmadığı takdirde yaratıcılık
körleşir; eğer yaratıcılık yoksa, spontanlık tek başına işe yaramaz. Moreno’ya göre
tanıdığımızdan çok daha fazla sayıda yaratıcı insan vardır; ama bunların tümü yeterince spontan
olmadıkları için yaratıcılıkları ortaya çıkamamaktadır. Moreno’ya göre insanlar, günlük yaşamda
spontan olabildikleri ölçüde rahat ederler. Spontanlığın azalması durumunda ise kaygı ortaya
çıkar.
Sosyometri ayrıca rol kuramı üzerinde durur. Moreno’ya göre roller ‘ben’den çıkmaz, ben
‘roller’den çıkar. Yani rol, kişilerarası bir yaşantıdır, sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.
Hatta sosyal yaşam rollerden ibarettir. Sosyal etkileşme ve gelişme ortamında ortaya çıkmakta
olan roller, sosyal etkileşimin gözlenebilir unsurlardır. Sosyal etkileşimi incelemek isteyince,
rolleri dikkate almak gerekmektedir. Moreno üç tür rol tanımlamıştır:
1. Psikosomatik roller: Yemek yiyen, uyuya yürüyen... kişi rolleri;
2. Sosyal roller: Günlük yaşamda anne, çocuk, doktor... rolünü oynamak;
3. Psikodramatik roller: Psikdrama sahnesinde herhangi bir anne ya da çocuk rolü
oynamak...
Moreno bunu diyagram kullanarak da ifade eder. Bu durumda en dışta psikodramatik roller,
ortada sosyal roller, en içte ise psikosomatik roller yer alır.
Bunlardan başka Moreno’nun kuramında geçen kavramlardan biri de “tele”dir. Moreno’ya
göre tele, iki insanın birbirlerinin iç dünyalarını, neler hissettiklerini karşılıklı olarak yaşamaları
demektir. Eğer bir insan, karşısındakinin neler hissettiğini hissedebiliyorsa, bu durum tek yönlü
duygu akışıdır; ve empati olarak adlandırılır. Bu duygu akışının iki yönlü olması hâlinde
“tele” ortaya çıkar. Aralarında tele ilişkisi bulunan kişilerin birbirlerini karşılıklı olarak
seçtikleri / çektikleri söylenebilir. Bu yönüyle telenin, sosyometrik tercihleri belirleyen önemli bir
etken olduğu düşünülebilir. Eğer bazı grup üyeleri birbirlerini karşılıklı olarak seçiyorlarsa,
aralarında tele ilişkisi var demektir. Birbiriyle tele ilişkisi kurabilen kişiler –aralarında fiziksel
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yakınlık olmasa da- aynı duyguları paylaşabilirler. Moreno’ya göre tele, toplumsal kaynaşmayı
sağlayan “tedavi edici” bir sevgidir.146
Moreno’nun kuramında geçen bir diğer kavram da “sosyal atom” kavramıdır. Moreno’ya
göre, ‘sosyal evren’in en küçük birimi kişi değil, sosyal atomdur. Bir kişinin sosyal atomunun
merkezinde bu kişi, çevresinde ise kendisi için önemli olan kişilerin yerleştiği düşünülür.
Yani, bir kişi birden fazla gruba üyedir. Bu gruplarda ise birlikte olmayı tercih ettiği kişiler
vardır. Bu bireye “senin için kimler önemli?” sorusu sorulursa, alınacak cevap o kişinin sosyal
atomudur. Bir başka deyişle sosyal atom, toplam sosyometrik tercihleri gösterir.
Sosyal atom her bir grup tekniği olarak, hem de bir eylem tekniği olarak
kullanılabilir. Yani sosyal atomları, hem ölçmek –kağıt kalem testiyle- hem de psikodramada
gözlemek mümkündür.
Sosyometrik örüntü (kişilerarası örüntü) nedir? Sosyometri testi yapılırken birbirlerini
tanıyan bir grup insandan, belirli bir ölçüte dayanarak birbirlerine ilişkin tercihlerini sergilemeleri
istenir. Yapılan tercihler, seçmeler ve reddetmeler olarak ikiye ayrılır. Eğer bir grup üyesi
diğerleriyle birlikte olmayı ya da onunla birlikte bir etkinliği gerçekleştirmeyi istiyorsa, o üyeyi
seçmiş sayılır; eğer istemediğini belirtiyorsa reddetmiş sayılır. Seçme ve reddetmelerden oluşan
bu işleme “sosyometrik tercih” ya da “sosyometrik seçim” adı verilir. Seçme ve reddetme yerine
“çekme-itme” ya da “kabul-ret” de denilebilir.147
Sosyometri testi uygulamada üç ana yol vardır:
1. Kağıt-kalem testiyle tercih belirleme: Teste katılanlara birlikte bulunmayı tercih ettiği
(örneğin üç) kişiyi ve tercih etmediği (örneğin üç) kişiyi yazması istenir. Ancak bu
uygulamayı yaparken mutlaka bir ölçüt koyulması gerekmektedir. Örneğin, “birlikte
ders çalışmak”, “geziye gitmek”....
2. Sözel olarak tercih belirleme: Eğer, bir grupta birden fazla üyenin görüşleri varsa, bu
görüşlerin oylanması sözel olarak geliştirilen bir sosyometri testi sayılabilir.
3. Aksiyonla tercih belirleme: Bazı grup yöneticileri ikişerli gruplar oluşturun diyerek
herhangi bir çalışma başlatabilirler. Grup üyelerinin spontan olarak oluşturdukları bu
gruplar, aynı zamanda onların sosyometrik tercihlerinin bir göstergesidir.
Moreno bir sosyometri testi yapılırken ölçütlerin şöyle olması gerektiğini söyler:
1. Birden fazla ölçüt kullanılmasında yarar vardır. Böylece, farklı rollere sahip kişilerin
yaşamlarındaki çeşitli alanlar ölçme işleminin kapsamına alınmış olur.
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2. Kullanılacak ölçütler, deneklerin yaşantılarıyla ihtiyaçlarıyla ilişkili olmalıdır ki, teste
katılmayı istesinler. Örneğin bir evli çiftle bir lise öğrencisine sorulacak soru aynı
olamaz.
3. Ölçütler belirgin kolay anlaşılabilir olmalıdır.
4. Sosyometri testi öncesinde, araştırmacı tarafından denekler spontan cevaplar
verebilecek şekilde motive edilmelidirler. Dürüstlük ve spontanlık testin geçerliliğini
arttıracaktır.
Sosyometri testinin nasıl uygulanacağını şöyle anlatır: Sosyometri testi yapılırken birinci
basamak uygulamadır. Burada seçme ve reddetmeler ortaya çıkar, veriler toplanır. İkinci
basamak sosyometri matrisinin düzenlenmesidir. Deneklerden toplanan veriler matriste toplanır.
Tablo yapılarak seçme ve reddetmeler düzenlenir. Üçüncü aşama matristeki bilgilerle
“sosyagram” adı verilen bir grafiğin düzenlenmesidir. Bu grafikte ‘kadın’ ve ‘erkek’ ile ‘seçme’
ve ‘reddetme’ farklı işaretlerle gösterilir.

11.2. Psikodrama
Psikodrama kişilerin iç dünyalarının eyleme dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Spontan
tiyatrodan yararlanarak geliştirilen bir ruhsal gelişme/tedavi yaklaşımıdır. Psikodramada insanlar
geçmişte yaşadıkları birtakım olayları eyleme dönüştürebilecekleri gibi, geleceğe ilişkin
hayallerini hatta rüyalarını da sahneye getirebilirler.
Psikodrama sayesinde kişiler, iç yaşantılarını psikodrama sahnesinde somutlaştırabilirler.
Sahip olduğumuz bir iç yaşantı, geçmişteki bir olayla ilgili olabilir ya da henüz gerçekleşmemiş
olabilir. Sahnede tekrar yaşanır. “Tekrar yaşama”, geçmişteki bir olayın yeniden yaşanması
şeklinde olabileceği gibi, hayalin provası şeklinde de olabilir. Moreno’ya göre, birtakım
yaşantıların psikodrama sahnesinde tekrarlanmasının iyileştirici/tedavi edici bir işleve sahip
olmasının nedeni, “ikinci kez yaşanan her gerçek, birinciden kurtuluştur”, biçimindeki
yaklaşımıdır.
Psikodramanın temel araçları vardır. Bunlar,
1. Sahne-dekor
2. Yönetici
3. Başoyuncu
4. Yardımcı oyuncular
5. Grup.
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Sahne-Dekor: Moreno’ya göre sahne, objektif ve tedavi edici bir ortam yaratmaktadır.
Oturumun başlangıcında, başoyuncu ile birlikte yönetici sahneye çıkar; ve oyunun akışı içinde
gerektiğinde oyunda rol alacak yardımcı oyuncuları sahneye çağırır. Başoyuncu canlandıracağı
olayın geçtiği yerdeki nesneleri/eşyaları, sahneye sözel olarak yerleştirir. Dekor tanımlanıp
yerleştirme bittikten sonra, gerek başoyuncu, gerek grup üyeleri ve yönetici için odanın bir köşesi
olayın canlandırılacağı yerdir.
Yönetici: Psikodrama oturumlarını yöneten profesyonel kişilere çeşitli adlar verilmektedir.
Moreno bazı yazılarında buna yönetici, bazılarında ise direktör demektedir. Yöneticinin üç temel
fonksiyonu vardır. Yöneticinin birinci fonksiyonu oyunun prodüktörü olması, ikinci fonksiyonu
terapisti olması ve üçüncü fonksiyonu ise analisti olmasıdır.
Başoyuncu: Psikodramada, kişisel bir konuyu/sorunu gruba getirerek sahnede canlandıran
kişiye başoyuncu denir.
Yardımcı Oyuncular: Bir başoyuncu, belli bir konuyu dramatize etmek üzere sahneye
geldikten sonra, genellikle kendisine yardımcı olacak kişilere ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacı
karşılamak üzere sahneye gelen grup üyelerine yardımcı oyuncu adı verilir. Yardımcı oyuncular,
başoyuncunun katarsis sağlayabilmesi için gereken her türlü rolü alırlar; bazen kendi
inisiyatifleriyle, bazen de yöneticinin direktifleriyle, başoyuncunun katarsis sağlaması ve iç görü
kazanmasına katkıda bulunacak şekilde sahnede görev yaparlar.
Grup (İzleyiciler): Psikodramanın oyun aşamasında başoyuncu ve yardımcı oyuncular
sahnede oyuna başladıktan sonra, diğer üyeler sahne dışında toplanarak oyunu izlerler.
‘İzleyiciler’ adı verilen bu grup üyeleri, oyun sırasında sahnedeki başoyuncuya gerektiğinde
destek olmak için bekleyen potansiyel güçtür. İzleyiciler hem başoyuncuya destek olurlar, hem
de kendileri de ruhsal yönden gelişme fırsatına sahip olurlar. Bir psikodrama grubundaki tüm
üyeleri ilgilendiren konuların ele alınması durumunda, grubu merkez alan psikodrama yani
“sosyodrama” adı verilen oyun türü ortaya çıkar. Burada başoyuncu birden fazla kişi olabilir ve
tek bir kişiymiş gibi hareket eder, ya da grubu temsil edecek bir başoyuncu seçilir.148
Sonuç olarak, Moreno’nun kuramında temel yaklaşım görüldüğü gibi toplumsal olaylara
ölçünün uygulanmasıdır. Buradan, toplumsal olaylar ölçülebilir ve dolayısıyla da toplumsal
olaylara istenilen yön ve biçim verilebilir, sonucunu çıkartmak mümkündür.
Ayrıca eklenmesi gereken nokta, sosyometrinin küçük grupların endüstride verimlilik
üzerinde oynadıkları rolün önemi nedeniyle ortaya çıkan bir yaklaşım olduğudur. Çünkü
Moreno’ya göre endüstrideki sorunların gerçek nedeni topluluk içinde bulunan sosyometrik
durumla resmi kuruluş arasındaki uyuşmazlıktır. Bu durumda izlenmesi gereken yol ya topluluk
içinde bulunan sosyometrik durumdan yararlanmak ve kararların uygulanabilmesi için kurulu
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ilişkileri kullanmak ya da buna imkan yoksa doğabilecek gerilimleri sosyodrama yöntemi ile
önleyebilmektir.
Bundan sonraki derslerimizde gruplar ve endüstride verimlilik konusunu farklı örneklerde
açıklamaya devam edeceğiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, J.L. Moreno’nun geliştiği sosyometri yaklaşımını ele aldık. Aslında
Moreno’nun yaklaşımı ile gruplar hakkında söz ettiklerimiz daha somut bir görünüme kavuştu.
Çünkü gruplar konusunu endüstri- verimlilik bağlamında ele almak gerektiğinden dersimizin
başlarında söz etmiştik. Burada da öncelikle endüstride birtakım sorunlara çözüm getiren bir
tekniği öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1) Sosyometri yaklaşımı nasıl ortaya çıkmıştır?
2) Sosyometri testi nedir? Açıklayınız
3) Psikodrama hakkında bilgi veriniz.
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12. SOSYOLOJİ VE ENDÜSTRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.

Henry Ford ve Fordizm

12.2.

Frederick W. Taylor ve Taylorizm (Bilimsel Yönetim ya da Klasik Teori)

12.3.

Henri Fayol ve Yönetim Süreci Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bu bölümde XX. yüzyıl koşullarında sosyoloji ve endüstri konusunu ele alacağız.
Endüstri artık belli bir istikrara kavuşmuştur. Amaç daha fazla üretebilmektir. Bu
koşullarda gruplarla ilgili çalışmalar, “daha fazla nasıl üretebiliriz” bağlamında karşımıza
çıkacaktır. Ancak gruplar konusuna gelmeden üretimde ya da örgütlerde üretim-işçi
ilişkisinin nasıl olduğunu görmek için Fordizm, Taylorizm ve Henri Fayol’da bu konunun
nasıl ele alındığını göreceğiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Endüstrileşme sonucunda
ortaya çıkan üretimde işçiverimlilik sorununa yönelik
görüşleri inceleyeceğiz.
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Anahtar Kavramlar


Ford-Fordizm,



Taylor,



Fayol
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Giriş
Geçen bölümde Moreno ve sosyometri konusunu inceledik. Burada dikkatimizi çeken en
önemli konu sosyometri yaklaşımının iş verimliliğini arttırıcı yöndeki başarısı ve bundan sonra
da, önce Amerika Birleşik Devletleri’nde benimsenmesi ardından ellili yılların sonlarında
ülkemizde de tanıtımının yapılmış olmasıydı. İlk derslerimizde de değindiğimiz gibi sosyolojinin
endüstri olayıyla yakın ilgisi vardır. Sosyolojinin ortaya çıkışıyla ilgili olarak tarihsel-toplumsal
olayları incelediğimizde Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilalini buluruz. Sanayi Devrimi,
hatırlayacağımız gibi İngiltere’de XVIII. yüzyılın ikinci yarısından XIX. yüzyılın ilk yarısına
kadar süren dönemde gerçekleşen hızlı toplumsal, ekonomik, teknolojik ve demografik
değişiklikleri anlatmak üzere kullanılan bir terimdi.
Endüstrileşme tabii ki XIX. yüzyılın ikinci yarısında bitmedi. Aksine hızlı toplumsal,
ekonomik, teknolojik ve demografik değişikliklerin istikrarlı bir artışla yerleşik hâle geldiğini
söyleyebiliriz. 1789 Fransız İhtilali ile 1914 Birinci dünya Savaşının çıkışı arasındaki dönemde
Batıda ortaya çıkan gelişmeleri hatırlayalım: Kolonileştirme ve ticari yayılma sürecinin bir ürünü
olarak Avrupa’daki ve deniz aşırı ülkelerdeki güç ve zenginliklerin büyük çapta artışı; XVIII.
yy.’da İngiltere’de görülen teknolojik gelişmeler, özellikle dokumacılık alanındaki gelişmeler;J.
Watt’ın 1769’da patentini almasından sonra, yeni dokuma makinelerini çalıştırabilecek güçte
buhar makinelerinin geliştirilmeye başlanması; ve nihayetindebütünbu teknolojik yeniliklerin,
sadece zamanın hemen tüm yapım alanlarına yayılmakla kalmaması aynı zamanda daha önce
görülmemiş türden birçok yeni malın yapılmasına yol açması.
Endüstrinin gelişmesindekiilk dönemde demiryolu sayesinde kara taşımacılığı hız
kazanmıştı. Ayrıca, okyanus gemiciliğinde birtakım gelişmeler ortaya çıkmıştı, çelik tekneler ve
buhar gücü kullanılmaya başlanmıştı. İkinci dönemde, elektrik teknolojisindeki gelişmeler,
kimya sanayinin doğuşu ve sanayi devriminin doğasının ve yönünün değişmesinden söz
etmeliyiz. 1903’de Henry Ford otomobil, Wright Kardeşler ise uçak yaptılar. Zamanla, bu tür
bireysel buluşların yerini, bilimsel ve sistemli olarak sürdürülen çalışmalar aldı.
XIX. yy’daki teknik buluşlar ve gelişmeler daha önceki herhangi bir dönemle
karşılaştırılmayacak kadar çoktur: Fotoğrafçılık, bisiklet, daktilo, dikiş makineleri, telefonlar,
elektrik, otomobil, film gibi herkesçe bilenen ve kullanılan araçların tümü de bu yüzyılda icat
edildi. Radyo ve uçak öncü biçimlerine 1914’den önce ulaştılarsa da gelişmeleri I. Dünya Savaşı
sırasında ve sonrasında oldu.
Sanayi alanlarının çoğalmasıyla, eski üretim biçimleri de kökten değişti. Genel anlamda,
el zanaatlarının yerini makine üretimi aldı. Bu gelişme, üretim makinelerinin ve üretilen
malların standartlaştırılmasına neden oldu. Aynı zamanda herkesin aynı saatte işe
başlaması ve üretim sürecinin kendisine verilen bölümünü tüm fabrikanın düzgün
işleyebilmesine olanak verecek uygun bir hızda yapmak zorunda olması anlamında,
işçilerin de standartlaştırılmasına yol açtı. İster makineden olsun, ister insanlarda, işin
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herhangi bir nedenle düğümlenmesi ya da kesintiye uğraması, eskisinden çok daha pahalıya
patlamaya başladı. Yeni kitle üretimi için büyük miktarlarda hammaddenin, sermayenin ve
emeğin bir araya getirilmesi gerektiğinden, bir tıkanıklık bunların hepsini durduruyordu.
Fabrikalarda üretilen mallar, sadece Batı dünyasındaki küçük zanaatları değil, fakat aynı
zamanda öteki toplumlardaki ve uygarlıklardaki el zanaatlarını da silip süpüren bir sel gibi
akmaya başladı. Yeryüzünün her yerindeki dokumacılar, maden işleyiciler ve sayısız zanaatçılar,
çok geçmeden, makinelerle yapılan kitle üretiminin ucuz mallarıyla rekabet edemeyeceklerini
anladılar. Bu nedenle sanayi devriminin ilk ve an açık özelliği üretim çapında görülen büyük artış
oldu. Daha fazla mekanik güç, daha fazla üretilmiş mal, daha fazla artık, daha fazla ulaştırma;
sanayi ve ticaret süreçlerini izleyecek daha çok eleman, malları satın alacak daha çok tüketici,
satacak daha çok satıcı ve daha büyük sermayesi olan, daha çok insan çalıştıran daha büyük
firmalar hızla ortaya çıktı. Daha eski ve daha basit yapım biçimlerinin yerini, daha ucuz ve bazen
kaliteli mallarıyla fabrika üretimi aldı. 149
Bu nokta işte sosyolojinin endüstri aldığı yeni hâl ile ilgili çalışmaları devreye girmeye
başlayacaktır. Yani başlangıçta daha endüstri normsuz bir şekilde gelişirken aradan geçen zaman
içinde belli bir istikrar kazanılmıştır. Bu istikrar aslında daha çok çalışma hayatının
düzenlenmesiyle ilgilidir. Burada yine bir filmden yararlanarak konumuzu daha iyi
kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Örnek vermek istediğim film 1936 yılı ABD’de yapımı olan
Charles Chaplin filmi, Modern Zamanlar (Asri Zamanlar/Modern Times). Film çok eski ve sessiz
sinema örneği olmasına rağmen, çok güçlü bir şekilde sanayileşmenin ve fabrika düzeninin
eleştirisini yapmaktadır. Çalışma saatleri, seri üretim, nezaret gibi yeni toplumsal koşulların
yarattığı unsurlar “makinelerin dişlileri arasına sıkışan insan” ile sembolik olarak da
anlatılmaktadır. Geri planda 1930 bunalımı ve işsizlik gibi konular olsa da bize “istikrar”
kazanmış yeni üretim biçimini anlatması açısından çok iyi bir örnektir.
İşte bu üretim biçimi, işçiler ve işin yapılması açısından hem yepyeni normlar belirlemiş
hem de daha fazla üretim ve verimlilik konusunu/sorununu da ortaya çıkartmıştır. İşte böylece
sosyolojinin endüstri konusunu tekrar ve başka bir açıdan araştırmaya başladığını görüyoruz.
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12.1. Henry Ford ve Fordizm
Amerikan otomobil sanayicisinin öncüsü olan Henry Ford 1863-1947 yıllarıarasında
yaşamıştır. Babası İrlanda kökenli bir çiftçidir. Montör ve tamirci olarak tarım makineleri üreten
bir yapım evinde çalışma hayatına başlar. Giderek başmühendis olur. Boş zamanlarında parça
parça ilk otomobili yapar. 1889’da Detroit Automobile Company’e küçük hissedar olur. 1903’te
Ford Motor Company’i kurar. 1908’de ünlü “T” modelini yaratır. Seri üretime başlar. Bir bütün
oluşturan belli başlı parçaların standartlaştırılabileceğini düşünür. Seri montaj sayesinde 1908’de
850 dolar olan Ford T, 1922’de 265 dolara düşer. Büyük bir ticaret filosu kurar. Çalışanların uzun
vadeli taksitlerle birer Ford edinmesini sağlayan bir satış sistemi oluşturur.
Fordizm, Henry Ford'un öncülüğünde yapılan üretim bandına dayalı üretim sisteminin
adıdır. Buna göre işçiler küçük ve vasıfsız bir işle görevlendirilmişlerdir ve üretilen ürünün ne
olduğu konusunda da bilgisizdirler. Fordizm önceleri Gramsci tarafından Amerikan endüstriyel
yaşam biçimini belirtmek için kullanılmış, daha sonra literatürde fordizm kavramı, kavramsal
olarak kapitalist endüstrileşmenin daha çok II. Dünya Savaşı sonrası gelişimiyle ilgili olarak
kullanılmıştır.
Fordizmde üretimde önemli olan şey, olabildiğince çok parçanın standartlaştırılarak
bunların seri hâlinde üretilmesini sağlamaktır. Bu tür örgütlenmeyle imalat zinciri işçiliği ortaya
çıkmaktadır. Bu kitlesel üretim kuramına eşlik eden ticaret politikası ise piyasaların alabildiğince
açılmasıdır.
Fordist üretim organizasyonu, hareketli bir montaj hattını, standartlaştırılmış çıktıları ve
düşük fiyatların, yüksek ücretlerin, reklam ve tüketici kredisinin bir araya gelerek teşvik ettiği
talebi kapsadığından, emeğin yönetilmesini, üretimin ve pazarlamanın daha geniş çaplı olarak
bilimsel yönetim (Taylorizm) ilkelerine göre yeniden organizasyonuyla birleşiyordu. Ayrıca
Fordizm, yoğunlaştırılmış bir çalışma rejimi karşılığında işçilere yüksek ücretler ve yükselen bir
tüketim düzeyi de sunabiliyordu. 150 O hâlde fordizmi kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1. Standartlaştırılmış üretim
2. Kitlesel üretim
3. Refah devletin çalışma hayatını düzenlemesi
4. Taylorist yönetim anlayışı
olarak belirlenebilir. Saydığımız özelliklerden de anladığımız gibi, endüstrileşme
sürecinin toplum üzerindeki etkileri sonucunda ortaya yeni bir manzara çıkmaktadır. Bu
manzarada grup araştırmalarının sosyolojideki yeri daha iyi anlaşılabilir. Teknolojinin gelişmesi,
150Gordon
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bu gelişmeye bağlı olarak makineleşme, makineleşmenin sonucunda verimliliğin artışı zincirinde
üretimin çok önemli iki unsuru işçi emeği ve makinedir. Makineleşme sayesinde verimliliğin
artmıştır; o hâlde işçinin emeğinden sağlanan verimlilik de daha fazlaarttırılabilir. Bu konuda
araştırmalar yapılması gündeme gelir. Yani, makineden elde edilen verim artışının üretimin
bütün aşamalarında da elde edilebilmesi için işçi, bir üretim öğesi olarak ele alınması
gerekmektedir.
Burada endüstrilerde ya da işletmelerde “gruplar”ın öneminin ortaya çıkması noktasını
daha iyi anlayabilmek amacıyla öncelikle “klasik yönetim anlayışı” olarak da bilinen Taylorizm
üzerinde kısaca durmak aydınlatıcı olacaktır.

12.2. Frederick W. Taylor ve Taylorizm (Bilimsel Yönetim ya da Klasik Teori)
Bilimsel Yönetim Anlayışı sanayi toplumunun gelişim sürecinde önem kazanan pozitivist
bilim anlayışının örgütlere/endüstriye yansıması olarak değerlendirilebilir. Örgütsel alanda uzun
süre çalışmanın/üretimin nasıl daha verimli hâle getirilebileceği sorularına verilen bir cevaptır.
Bilimsel yöntemlerin işe uyarlanarak, çalışmanın sistematik/koordineli hâle getirilmesi ve büyük
verimlilik artışının sağlanmasında bir mühendis olan F. W. Taylor’un büyük etkisi vardır. 151
1856-1915 yılları arasında yaşayan Frederick Taylor Pennsylvania, Germantown’da
meşhur bir avukatın oğlu olarak dünyaya gelir. Ailesi baba mesleğine devam etmesini istediği
için Harvard Üniversitesinde hukuk eğitimine başlar; gözlerinin çok bozulması üzerine eğitimini
bırakır. Daha sonra, kalıpçı çırağı olarak başladığı işyerinde sırasıyla işçi, memur, ustabaşı olarak
çalışır. Mühendisliğe kadar yükselen Taylor, aynı zamanda mühendislik eğitimini de
tamamlamış, daha sonra fabrika yöneticiliğine atanmıştır. Bu arada, hızlı çelik kesme makinesi
yaparak patentini almış, birçok yeni buluşları teknik açıdan daha da geliştirmiştir. 1900 yılında
Paris fuarında yüksek hızlı aletler yapmak için geliştirdiği tekniklerden dolayı altın madalya
almıştır.152
Taylor fabrikalarda yaptığı gözlemlerini ve uzun süren çalışmalarını sistematik hâle
getirerek 1911 yılında “Bilimsel Yönetim İlkeleri” başlıklı çalışmasını yayınlamıştır. Taylor
disipline olmamış çalışma ilişkilerini ve eşgüdüm sağlamamış iş süreçlerinin yerine bilimsel
yöntemleri koyarak örgütlerde nasıl önemli değişimler gerçekleştirilebileceğini kitabında çok
sayıda örnekle anlatmaktadır. Kitap yönetim anlayışında devrime yol açmıştır. Taylor’un
yaklaşımında yönetim yapısının ve üretim sürecinin yeniden yapılandırılarak verimliliğin
arttırılması üzerinde durmuştur.153
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Taylor’un yaklaşımı, çalışanların ne yapmaları yani işi ne oranda ve nasıl yapmaları
gerektiğini tam olarak belirlemek ve işlerin en verimli bir şekilde yerine getirilmesine
nezaret etmek şeklinde tanımlanabilir. Bunun için temel ilkeleri şunlardır:
1. “Tecrübe” yerine “bilim”
2. “Anlaşmazlık” yerine “ahenk”
3. “Kısıtlanmış üretim” yerine “azami üretim”
4. “Kişisellik” yerine “yardımlaşma”
5. Her işçinin en yüksek verimlilik ve refahı sağlayabilecek şekilde eğitilmesi
Taylor’un belirttiği ilkelerin işyerlerinde uygulanabilmesi için, işletmelerin üretim ve yönetim
yaklaşımlarında zihinsel bir değişimin yaratılması gerekmektedir. Çünkü temel hedefi verimlilik
kaybının ortadan kaldırılması ve maksimum üretimin sağlanmasıdır. Bu hedefler için
gözlemlerinin sonucunda başlıca beş alanda önerilerde bulunmuştur. Bunlar,
1. Standartlaştırma
2. Hareket ve zaman etüdü
3. Çalışanların sistematik seçim ve eğitimi
4. Parça başı teşvikli ücret sistemi
5. Fonksiyonel ustabaşılık
Standartlaştırma Belli işlerde kullanılacak araçların belli standartlarda olması gerektiği
düşüncesinden hareketle bazı deneyler yapar. Örneğin, maden cevheri kürekleme konusunda
önce en yüksek günlük verimi sağlamak için küreğin maden cevheri ile dolu olarak kaç kilo
olması gerektiği konusunda inceleme yapar. Kayıtlar tutar, bunları tahlil eder ve dolu bir küreğin
8-9 kilo olması gerektiği sonucuna varır. Ayrıca küreğin sap uzunluğu, şekli üzerinde çalışmalar
yaparak, sap ve ağzı değişik olan 8-10 çeşit kürek dizayn eder.
Hareket ve zaman etüdü Taylor, işçilerin hareketlerini inceleyip, hassas saat ile
hareketleri ölçer. Bu etütleri ile ilginç sonuçlar ortaya çıkartmıştır. Bethlehem Çelik Şirketinde
yaptığı çalışmadaki ölçümlerin sonucuna göre bir işçi günde 12,5 ton yükleme yapmaktadır. Bu
aşamada Taylor teşvikli sistemini önerir ve buna göre bir işçi günde yaklaşık 47,5 ton yüklemeye
başlar ve günlük ücreti 1,15 dolardan 1,85 dolara yükselir. Yüklenen miktardaki artış % 400
olurken, ücretlerde % 60 oranında artış sağlanmıştır. Aynı yöntem 600 işçi üzerinde denenmiş ve
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birçok deney yapılmış, hassas saat deneyleri sonucunda üretim artışı işletmenin tamamında
sağlanmıştır. 154
Kısacası Taylor hareket ve zaman etütleriyle çalışanların hangi işi ne kadar sürede daha
verimli yapabileceklerini hesaplayarak verimliliği arttırmayı hedeflemiştir. Hareket ve zaman
etütleri mühendislik yaklaşımının işe uygulanmasını da beraberinde getirmiştir. Zamanla
gelişecek hareketli montaj hattıyla birleştiğinde hareket ve zaman etütleri işin insanilikten
çıkışına temel oluşturacaktır. Montaj hattında çalışan işçi makinenin kurgulanışı gibi
kurgulanacak ve bir günde yapabileceği iş hesaplanarak çalışanın buna uyması istenecektir. Yani
işçi tamamen makinenin bir uzantısı olarak görülmektedir.155
İşe uygun eleman seçimi İşletmelerde bilerek ve sistemli biçimde işçiyi eğitmek,
öğretmek, ona yardım etmek ve çalıştığı belirli iş yerinde kendi yeteneklerine uygun, en ilginç ve
en kârlı işi oluşturmak için ona ilerleme fırsatları sağlamak yöneticilerin görevi olarak
benimsenmiştir.
Bu ilkeye göre, işin niteliği ve nasıl bir işçi gerektiği testlerle belirlenmekte, sonrasında
personel seçimi bu kriterlere göre yapılmaktadır. Ancak çalışanın seçilmesi kadar onun işin
nitelikleri doğrultusunda eğitilmesi de önemlidir. Eski dönemlerde işçi işi seçip kendini
yetiştirirken, İşe uygun eleman seçimi ilkesine göre her işçi bilimsel olarak seçilir, eğitilir ve
geliştirilir. Böylece iş kişisel ilişkilerden de arındırılmış ve akılcılaştırılmış olur.156
Parça başı ücret sistemi İşçiyi motive eden tek faktörün gelir elde etme arzusu olduğunu
ileri sürer. Parça başına ücret sistemini önerir. Buna göre, her işçiye belli bir iş verilir, işin
ayrıntıları belirtilir ve her parçanın ne kadar zamanda yapılması gerektiği açıklanır. Bunun
sonunda işi zamanında yapan ve normalden önce yapan işçi daha yüksek ücret, zamanında işini
yapmayan işçi ise daha düşük ücret almak zorunda kalır.
Fonksiyonel ustabaşılık Taylor, geniş çaplı planlamaya dayanan ve yöneticilerin
dakikaya kadar inen planlama yapmasını ve böyle zor bir işte denetimi sağlayabilmek için de
“fonksiyonel ustabaşılık” sistemini önermiştir. Bu tip ustabaşının özellikleri, beyin gücü, eğitim,
özel ve teknik bilgi ve güç, gereğine göre davranma, enerji, cesaret, dürüstlük, karar verme,
sağlık... gibidir.
Taylorizme göre işçinin üretimle olan ilişkisini sağlayan hareketleri kalıplaştırmak
mümkün olduğuna göre, bu kalıplaştırılmış hareketlerde bütün gereksiz olanlar ayıklanacak ve

Tamer Koçel, a.g.e., s:113-115.
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belli bir denetim ve gözetim aracılığıyla en verimli işçinin çalışma hızı tüm işçilere
uygulanabilecektir. 157
Ayrıca bu yaklaşımda yönetim belirleyicidir. Çalışandan yönetim tarafından belirlenen
ilkelere sorgulamadan uyması beklenir. Bu yaklaşımda işçilerin uyacağı görevler ayrıntılı olarak
planlanmakta ve işçilere verilmektedir. Taylor’a göre modern bilimsel yönetimde görev fikri
önemlidir. Tüm işçilerin yapacakları iş en az bir gün önceden tam olarak yönetim tarafından
planlanmakta ve herkese yapacağı işin detaylarını ve kullanacağı araçları gösteren yazılı
talimatlar verilmektedir. Bu şekilde önceden planlanmış olan çalışma, sadece işçi tarafından
değil, hemen her durumda işçi ve yönetimin ortaklaşa çabalarıyla çözülebilecek bir görevi
oluşturmaktadır. Bu görev sadece neyin yapılması gerektiğini değil, nasıl ve tam olarak ne kadar
sürede yapılması gerektiğini de içerir. Bir işçi bu görevi başarıyla ve zamanında yerine getirirse
%30 ile %100 arasında maaşına ilave bir prim alır. Bu durum iki unsuru beraberinde getirir:
Birincisi işçilerden yönetim tarafından belirlenmiş ve kendilerine iletilmiş görevleri
sorgulamadan yerine getirmesidir. Bu yönüyle bilimsel yönetim anlayışı yönetimin işçiler
üzerindeki mutlak hakimiyetini içerir. İkincisi, çalışma koşulları ağırlaşırsa da, çalışanların
motivasyonunu sağlamada ve belirlenen hedeflere ulaşmada maddi ödüllendirmenin büyük yer
tutmasıdır. Görevin sorgulanmadan yerine getirilmesi çalışanın, çalışma süreçlerinden pasifize
edilmesine neden olmuş, çalışanı yönetimin söylediğini yapan ve itaat eden bir konuma
indirgemiştir. Bilimsel yönetim anlayışına daha sonraları getirilen eleştirilerin en önemli
boyutunu, iş süreçlerinde insani boyutun ihmal edilmesi ve çalışanın makinenin uzantısı bir nesne
gibi görülmesi oluşturur. Dolayısıyla da bu durum özellikle sendikalar tarafından tepkiyle
karşılanmıştır.158
Böylece bilimsel yönetim adı verilen Taylorizmin ortaya çıkmasının nedenleri şöyle
sıralanabilir. Bunlardan birincisi “teknik gelişmeler”dir. İkinci neden ise “işbölümü ve
uzmanlaşmadaki artış”dır. Üretimin şekil değiştirmesi ile belli işlerde devamlı çalışanlar üretimin
artmasında etkili olmuşlardır. Bilimsel yönetim hareketine neden olan diğer önemli olaylar ise,
işletmelerin sayı ve büyüklüklerinin artmasıyla beraber organizasyona ihtiyaç duyulması,
işbölümünün yapılması ve makinelerin standartlaştırılmasıdır.159

12.3. Henri Fayol ve Yönetim Süreci Yaklaşımı
Örgütlerde yönetim faaliyetlerinin daha sistematik ve koordineli hâle gelmesini sağlayarak
dönemin yönetim kültüründe etkili olan bir başka isim Henri Fayol’dur. 1841-1925 yılları
arasında yaşayan Fayol maden mühendisidir.”Genel ve Endüstriyel Yönetim” isimli çalışmasında
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sanayi işlerinin gerektirdiği işlemleri sınıflandırır ve işlerden yönetim işlerinin ayrıntılı
planmasını yapar. Fayol’a göre tüm sanayi işlerinin gerektirdiği işlemler altı kısma ayrılabilir:
1. Teknik işler (ürünler, üretim, nakliye)
2. Ticari işler (alım satım, mübadele)
3. Mali işler (sermaye bulmak ve en uygun şekilde kullanmak)
4. Güvenlik işleri (malları ve insanları korumak)
5. Muhasebe işleri (muhasebe defteri, bilanço, maliyet, fiyat, vs.)
6. Yönetim işleri (planlama, örgütleme, koordinasyon, kontrol)
Fayol’a göre girişilen işler basit ya da karmaşık, küçük ya da büyük olsun bu altı işlem her
kuruluşta bulunmaktadır.
Fayol’un katkısı yönetim süreçlerini oldukça ayrıntılı bir hâle getirmesi ve bu süreçlerin
işlevlerini net olarak ortaya koymasıdır. Fayol’a göre yönetimin öne çıkan unsurları:
1. Planlama: Örgütte iş planlarının ayrıntılı olarak yapılması
2. Örgütlenme: Örgütün sosyal organizasyonunun ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesini içerir.
Örgütün idari görevlerinin ve sosyal yapısının organizasyonunu kapsar.
3. Kumanda: Her yönetici için kendi bölümündeki memurların tümünden, örgütün çıkarına
olarak azami faydayı sağlamak.
4. Koordinasyon: Örgütün işlemesini kolaylaştıracak, başarılı olmasını sağlayacak şekilde
tüm çalışmaların uyumlu hâle getirilmesi.
5. Kontrol: Örgütte her şeyin yapılan plana, verilen emirlere ve kabul edilen ilkelere uygun
olarak yürüyüp yürümediğini denetlemeyi kapsar.
Fayol’un detaylı olarak ele aldığı yönetimin unsurları, sanayi toplumlarındaki örgütlerde
genel kabul görmüş bir yönetim sınıflandırmasıdır. Ayrıca Fayol bir yönetimin dayanması
gereken genel ilkeleri de şöyle belirtmiştir:
1. İşbölümü
2. Otorite
3. Disiplin-gözetim
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4. Kumanda birliği (sadece bir yöneticiden emir alınması)
5. Yürütme birliği (aynı amaca hizmet eden işler için tek bir program ve yöneticinin
belirlenmesi)
6. Genel çıkarların özel çıkarlara tercihi (örgütün çıkarlarının önceliği)
7. İş bedelinin ödenmesi (ücretlerin hem çalışanı hem de işletmeyi memnun edecek şekilde
düzenlenmesi)
8. Merkeziyet
9. Hiyerarşi zinciri
10. Düzen
11. Hakkaniyet-eşitlik
12. Memurlarda istikrar
13. Teşebbüs fikri (her düzeyde çalışanlarda teşebbüs fikrinin teşvik edilmesi)
14. Çalışanların arasında birlik (çalışanlar arasındaki uyum ve birliğin sağlanması)
Fayol için ortalama insan tembeldir, iş yapmaktan kaçmanın yollarını araştırır. Bu nedenle
Fayol katı ve hoşgörüsüz bir disiplin ve ceza sisteminin planlanmasının ve yürürlüğe
konulmasının gerekli olduğunu öne sürmektedir. Yöneticiler astlarına güvenmemeli, yapılan her
işe nezaret etmeli ve mutlaka kontrolden geçirmelidir. Fayol’un yönetim yaklaşımında işçi pasif,
edilgen bir varlık olarak görülmüş, denetim ve cezalandırma yoluyla kontrol edilmeye
çalışılmıştır.160
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Fayol’un yaklaşımı da akılcı ve katı bir şekilde
üretimi arttırma hedefine yöneliktir. Bu yaklaşımların ortak noktası insan unsurunu dikkate
almamasıdır. Ancak süreç içinde bu konu gündeme gelecek ve Neo-klasik Yönetim Yaklaşımı
insan ilişkilerini öne çıkaran ilkeler öne sürecektir. Bu konuyu önümüzdeki bölümde ele alacağız.

160Memet

Zencirkıran, a.g.m. s:19-22.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gerek Fordizm gerek Taylorizm gerekse Henri Fayol’un yaklaşımı çalışanlar için son
derece şart ama işletme için son derece rasyonel koşullar altında verimliliği arttırmak için çeşitli
ilkeler ortaya koymaktadır. “İnsan” unsurunun bir makineden farksız olarak değerlendirildiği bu
yaklaşımlar dönemin çalışma koşullarını –yeni endüstri uygarlığında fabrika sisteminianlamamıza imkan vermektedir. Çeşitli açılardan eleştirilen bu görüşler yerini neo-klasik teoriye
yani insan ilişkileri yaklaşımına bırakacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Fordizm ne demektir? Açıklayınız.
2) Taylorizm hakkında bilgi veriniz.
3) Henri Fayol’un hangi konuda yaklaşımı vardır?
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13. HAWTHORNE ARAŞTIRMALARI VE SONRASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Elton Mayo ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı (Neo-klasik teori ya da Hawthorne
Araştırmaları)
13.2.

Hawthorne Araştırmalarının Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bu bölümde İnsan İlişkileri Yaklaşımının gelişmesine imkan veren Hawthorne
araştırmalarının tasarlanması, varsayımı ve sonuçları üzerinde duracağız. Araştırmanın
seyri, araştırmacıların varsayımlarını değiştirmelerine neden olmuş ve daha önce
düşünülmemiş bir unsur olan iş ortamındaki grup ilişkisinin verimlilik üzerinde etkili
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnsan ilişkileri yaklaşımın
ortaya çıkışını öğrenmek.
İnsan ilişkileri yaklaşımı ile
bilimsel yönetim anlayışı
arasındaki faklılıkları
kavramak.
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Anahtar Kavramlar


İnsan ilişkileri yaklaşımı,



Mayo,



Hawthorne Araştırmaları
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Giriş
Bu bölümde insan ilişkileri yaklaşımını ele alacağız. Geçen bölümde gördüğümüz konular
son derece akılcı olmakla beraber insan unsurunu yok sayan; işçileri makinelerin bir devamı
olarak gören dönemin koşulları anlamamızı da imkan verdi. Gördüğümüz bu “akılcı” verimlilik
arttırma tedbirleri tahmin edeceğimiz gibi bir süre sonra yerini başka yaklaşımlara bıraktı.
Hawthorne Araştırmaları veya Neo-klasik Teori adını alan bu yaklaşımın bir başka adının da
“İnsan İlişkileri Yaklaşımı” olması daha buradan bize bazı fikirler vermektedir. Şimdi bu
yaklaşımı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.
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13.1. Elton Mayo ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı (Neo-klasik teori ya da
Hawthorne Araştırmaları)161
Hawthorne Araştırmaları (ya da deneyleri) 1927’den 1932’ye kadar Chicago’da 200 000
işçi çalıştırılan Western Elektrik Hawthorne Fabrikasında, Harvard Bussiness School Profesörü
Elton Mayo tarafından üretim ve çalışma koşulları incelenerek yapılmıştır. Deneyler birbirini
izleyen dönemlerde ve ayrı aşamalarda gerçekleştirilmiştir. 1924’den 1927’ye dek süren ilk
aşamada, bağımsız ya da deneysel bir değişken olarak ele alınan ışığın nitelik ve niceliğinin iş
verimi üzerindeki etkileri incelenmek istenmiştir.
Üç ayrı atölyede, ışığın arttırılması durumunda verimin de arttığı gözlenmiş, ancak ışığın
azaltılması durumunda verimdeki yükselmenin sürdüğü gözlenmiştir.
Aydınlatma miktarı ile üretim arasında açık bir bağlantı olmadığını gösteren bu durum
karşısında, ışıkla birlikte verimliliği etkileyen öteki etkenlerin elenmesine çalışılmıştır. Yani
araştırmacılar hangi tür değişikliklerin çıktı üzerinde etkisi olduğunu merak etmişler; özellikle
Mayo, aşırı yorgunluk ve monotonluğun iş verimliliği üzerindeki etkisini ve dinlenme araları, iş
saatleri, sıcaklık derecesi, nem gibi bazı değişkenler yoluyla nasıl kontrol edileceğini bulmak
istemiştir.
Bu amaçla bu kez adı geçen üç kümeden yalnız biri ele alınarak deney ve denetim kümesi
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ayrı binalara yerleştirilen ve çeşitli bakımlardan benzer özellikler
taşıyan bu iki kümeden denetim kümesinin ışığı değişmeden kalırken, deney kümesininki sürekli
yükselmiştir. Sonunda beklenenin tersine salt deney kümesinde değil, denetim kümesinde de
üretimin arttığı görülmüştür.
Araştırmacıların başlangıçtaki hipotezi şudur: Işıklandırma, ısıtma, dinlenme zamanları
gibi fiziksel iyileştirmelerin derecesi arttıkça verimlilik de artacaktır. Ancak, yapılan deneyler ve
araştırmalar bu hipotezi doğrulamamıştır. Bazen iyileştirmelere rağmen verimlilik değişmemiş,
bazen de herhangi bir iyileştirme olmadan verimlilik artmıştır. Bunun üzerine araştırmacılar
dikkatlerini fiziki faktörler yerine sosyal faktörler üzerine çevirmişlerdir. Bu safhada yeni
hipotez, verimlilik artışının nedeninin ancak işçilerin motivasyonu, tatmini, aralarındaki ilişkiler
yani sosyal faktörler tarafından açıklanabileceği olmuştur. Dolayısıyla, çalışma hayatıyla ilgili
gayri resmi ilişkilerin kişilerin çalışmaları sırasında davranışlarını etkilemede taşıdığı önem
ortaya çıkmıştır.
Araştırmalara göre, işçilerin üretim düzeyini esas itibariyle sosyal düzeyde bir normun
belirlediği, grup üyelerinin kendilerini bu norma uymaya zorladıkları anlaşılmıştır. Hatta
ışıklandırma deneylerinin birisinde ışıklandırma düzeyi azaltıldığı hâlde üretim artmıştır. Bir
Bu bölümde yararlanılan kaynaklar: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1995.
Mehmet Demirkıran, Örgüt Sosyolojisi, Dora Yayınları, Bursa, 2012.
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başka deneyde ise, işçilerin kendi aralarında, yani grup içinde belli bir düzeyde üretim yaptıkları
ve eğer grup tarafından normal kabul edilen düzeyin üzerinde üretim yapan grup üyelerinin çeşitli
şekillerde zorladıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak, organizasyonun bir sosyal sistem olduğu ve
insanını bu sistemin en önemli unsuru olduğu ortaya koyulmuştur.
Hawthorne Araştırmasının şu aşamaları olduğunu düşünebiliriz:
1. Işıklandırma deneyi
2. Röle montaj odası deneyi
3. Tel bağlama odası deneyi
Şimdi 1924-1932 yılları arasında yapılan Hawthorne araştırmaları şu aşamalarını tek tek
görelim:
Işıklandırma deneyi Işık şiddetindeki artış ve azalmaların verimlilik üzerindeki etkilerini
inceleme bu deneyin ana amacını oluşturmuştur.
Röle montaj odası deneyi(Röle telefon aygıtının bir bölümüdür.) Işık deneyleri
sonucunda varılan kanıya göre, ışık verimlilik üzerinde etkin olan değişkenlerden ancak biridir.
Bu etkenin payını ölçebilmek için aynı yönde etkide bulunan öteki etkenlerin yeterince
denetlenmesine gerek vardır. “İş”te verimlilik düzeyini etkileyen öteki etkenleri ortaya
çıkarabilmek için daha ileri bir aşamaya gereksinme duyulmuştur.
1927 yılı Nisan ayında fabrikada çalışanlar arasında ortalama işçiyi temsil etmek üzere
röle montajı yapan 6 kız işçi seçilmiştir. Ana fabrikada ayrı bir test odasına alınan bu işçilerin
çeşitli etkenler altında gösterdikleri verim ölçülerek iş verimliliğini belirleyen değişkenlerin
aydınlığa kavuşturulmasına çalışılmıştır.
Deney tasarlandıktan sonra söz konusu işçilere deneyin niteliği olduğu gibi açıklanmış ve
dinlenme süresi, çalışma saatleri vb. gibi iş koşullarındaki kimi değişikliklerin etkilerini
belirlemek amacıyla yapıldığına güvence verilmiştir. Deneyin amacını benimseyen işçi kızlardan
rahat çalışmaları ve deneyi bir verimlilik yarışmasına dönüştürmemeleri istenmiştir.
Deney odasında verimliliği etkileyebilecek çeşitli etkenlerin rolünü saptayabilmek üzere
değişik koşullar yazıma geçirilmiştir. Firmanın verdiği elverişsiz parçalar, herhangi bir nedenle
kontrol servisinin ayıkladığı montajlar hesaplanmış, deney odasındaki fiziksel koşullar, özellikle
ısı derecesi ve nem oranı belirlenmiş, işçilere bir gece önce kaç saat uyudukları, arada bir ne
yedikleri ve benzer sorular sorulmuştur. Bütün bu bilgilerin yanı sıra, işçiler arasındaki bölük
pörçük konuşmaları bile kapsayacak biçimde deney odasında olup bitenleri saat saat saptayacak
bir yazım defteri tutulmuştur. Giderek bu defter, deney odası belgelerinin en önemlilerinden biri
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olarak belirmiştir. Öngörülen görüşme programı uyarınca ve tüm deney boyunca işçilerle her
konuda yapılan çeşitli görüşmeler yazıma geçirilmiştir.
Bu amaçla kız işçilerin başına –alışılagelmiş uygulamalardan değişik olarak- bir gözetmen
yerine, belgeleri tutmak, işi düzenlemek ve kızlar arasında iş birliğini sağlamakla görevli “bir
deney odası gözetmeni” getirilmiştir.
Önkoşullar sağlandıktan sonra deney başlamıştır. Deneyi yöneten düşünce şu olmuştur:
Çalışma koşullarında yaratılacak çeşitli değişmeler altında verimlilikte belirgin dalgalanmalar
yeterli bir süre incelendiğinde, yüksek bir verimlilik için hangi koşulların en uygun olduğunu
belirlemek olanağı doğacaktır. Buna göre deney çeşitli dönemlerden oluşmuştur:
1. Deneyin başlamasından önceki iki hafta boyunca her işçinin haberi olmaksızın verimliliği
saptanmış ve bu aşama deneyin ilk dönemi sayılmıştır.
2. Kız işçilerin deney odasına alınmasından sonraki beş içinde çalışma koşullarında hiçbir
değişiklik yapılmamıştır. Bu dönemde verimlilik düzeyinde salt yer değiştirmeden
doğacak herhangi bir değişmenin olup olmadığı araştırılmıştır.
3. Üçüncü dönemde ücret ödeme sisteminde bir yeniliğe gidilmiştir. Eski sistemde bir
değişiklik yapılarak deney odasındaki işçiler ayrı bir birim sayılmış ve kişisel
üretimleriyle orantılı olarak ücretlerinin değişeceği bir parça başına ödeme sistemi
uygulanmıştır. Sekiz hafta süren bu dönemde işçilerin deneye olan ilgileri daha da
artmıştır.
4. Bu dönemde, biri öğleden önce öteki öğleden sonra olmak üzere beşer dakikalık iki
dinlenme aralığı verilmiştir.
5. Beşinci dönemde dinlenme aralığı on dakikaya çıkarılmıştır.
6. Bu aşamada her biri beşer dakikalık altı dinlenme aralığı verilmiştir.
7. Yedinci dönemde işçilerden her birine öğleden önce ve sonraki dinlenme sürelerinde iki
hafif yemek çıkarılmıştır.
8. Bu dönemde gündelik iş süresi yarım saat kısaltılmıştır.
9. Dokuzuncu dönemde bu süre bir saate çıkartılmıştır.
10. Onuncu dönemde, yedinci dönemin koşullarına dönülmüştür.
11. On birinci dönemde ise son olarak, haftada beş günlük çalışma düzeni uygulanmıştır.
Bütün bir yıl süren bu deneyler süresince sonuçlar beklendiği gibi çıkmamış, verimliliğin
bütün bir yıl boyunca yavaş ve sürekli arttığı görülmüştür. Bu durumda işçilerin de onayı alınarak
on ikinci dönem oluşturulmuş ve bu aşamada ilk çalışma koşullarına dönülmüştür. Ancak 12
hafta süren bu dönemde de, gündelik ve haftalık verimlilik eskisinden de hızlı bir biçimde
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yükselmiştir. Saat başına verimlilik düzeyi biraz düşmüşse de, aynı koşulların geçerli olduğu
üçüncü dönemde gözlenen düzeyin üstünde kalmıştır.
On ikinci dönemden sonra, aynı çalışma koşullarının yinelendiği dönemlerde değişik
verimlilik düzeylerinin gözlemlenmesinden ötürü, araştırma varsayımının geçerli olmadığı, başka
deyişle verimliliğin fiziksel çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkisinin bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Deney süresince gözlenen tek düzenli eğilim, her deney döneminde verimliliğin bir önceki
döneme oranla daha yüksek olmasıdır. O hâlde, daha önceki ışık deneylerinde olduğu gibi Röle
Montaj Odası deneyinde de, deneysel olarak denetim altına alınmış iş koşullarıyla açıklanamayan
başka bir etmenin işe karıştığı anlaşılmıştır.
Bu aşamada, deney odasındaki işçilerin verimlilik düzeyindeki değişmelerin hangi
etkenlerle bağlantılı olduğu sorusuna, deney sırasında yapılan ve yönetilmeyen görüşmelere
dayanarak cevap aranmıştır. İşçilerin kendi açıklamalarına başvurulduğunda her birinin deney
odasında önceye oranla daha yüksek bir üretimde bulunduklarını bildikleri, ancak bu artışın
kendilerinden kaynaklanan bilinçli bir çabanı ürünü olmadığının belirttikleri anlaşılmıştır.
Görüşmelerin daha derinine inildiğinde işçi kızların verimlilik artışının nedeni olarak iki
gerçekten söz ettikleri görülmüştür. Bunlar
1. Deney odasında çalışmaktan hoşlanmaları,
2. Yeni gözetim sisteminin onları bunalıma düşürmeden özgürce çalışma olanağı
tanımasıdır.
Gerçi deney odasındayken kızlara iş sırasında, aralarında özgürce konuşma fırsatı
tanınmışsa da, gerçekte deneyle görevli gözlemciler ve iş yönetimi tarafından daha sıkı bir
gözetime alındıklarına kuşku yoktur. Ancak burada gözetimin nitelik ve amacı değişmiştir. Öte
yandan işçiler, önemli ve ilginç sayılan bir deneyde rol almışlardır. Bu deneylerden öteki işçilerin
çalışma koşullarında değişmelere yol açabilecek sonuçlar beklendiğini bildirmektedir. Şirketin
gözü onların üzerindedir. Başka bir deyişle deneysel değişmelerin fiziksel anlamı değilse de,
taşıdığı toplumsal önem büyüktür.
İşçiler olağan koşullarda, kaynağı ve amacı kendi bilgilerinin dışında kimi değişikliklere karşı
edilgen bir tutum almakla yetinirlerken şimdi fabrikanın yüksek bir yetkilisi ile sık sık
görüşmeler yapma olanağı bulmuşlardır. Deneysel değişmeler kendilerine açıklanmakta,
düşünceleri alınmakta ve kimi durumlarda önerileri yadsımalarına imkân verilmektedir. Mayo’ya
göre, on ikinci dönemde tasarlandığı üzere, ilk koşullara dönmekten söz etmek anlamsızdır.
Çünkü işçilerin tüm iş konumları değişmiştir.
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Ayrıca deney sırasında grubun kendisi de bir toplumsal gelişmeye uğramış ve işçiler
arasında yakın dostluk ve dayanışma bağları doğmuştur. Son olarak grup içinde bir önderlik
konumu ve ortak bir amaç belirmiştir. Yani Röle Montaj Deney Odasındaki işçilerin verimlilik
düzeylerindeki artış, onların fiziksel iş koşullarındaki herhangi bir değişkenle ilişkili değildir. Bu
artış, deney sırasındaki gözetmenlerle özel ve etkin bir ilişki içinde örgütlü bir toplumsal grubun
gelişmesine, kısaca deneyin kendisine bağlı bir durumdur.
Bu deneyin sonucunda araştırmacılar, daha derin bir araştırma ve iş grubu içinde oluşan
toplumsal ilişkileri daha ayrıntılı olarak açıklamak üzere yeni bir deney odası gözlemi
tasarlamışlardır.
Tel Bağlama Odası Deneyi (Telefon santrallerinde kullanılmak üzere kimi parçaların
telle bağlanarak montajı) Araştırıcılar, bir önceki deneyde olanları anımsayarak, doğrudan
deneyleme sürecinden etkilenmeyecek bir deney hazırlamaya çalışmışlardır. Bu amaçla 9 erkek
işçi, 3 lehimci ve 2 denetmenden oluşan bir küme, ana iş yerinden alınarak özel bir odaya
yerleştirilmişlerdir. Yeni deneyde işçilerin davranışlarını gözlemekle yükümlü bir araştırıcının da
odada yer alması dışında iş koşullarında bir değişiklik yapılmamıştır.
Bilindiği gibi önceki deneyde bir defter tutulmuştur. Başlangıçta bu belgeler, daha çok
işçilerin fiziksel koşullara ilişkin sorular karşısında yaptıkları açıklamalara özgü kalırken, giderek
yorumlamada işe yarayabilecek her çeşit konuyu kapsayıcı bir genişlik kazanmıştır. İşte bu
deneyde de gözlemcinin görevi eskisi gibi defter tutmak olmuştur. Gözlemcinin odadaki grubun
bir üyesi özelliği kazanmaksızın işçilerle zaman zaman olağan görüşmeler yapması
öngörülmüştür. Öte yandan alışılmış iş koşullarında önemli bir değişiklik yaratmak üzere
fabrikada uygulanan verim sistemi olduğu gibi korunmuştur. Başlangıçta işçiler doğal olarak
gözlemciden kuşku duymuşlardır. Ancak varlığından dolayı olağandışı bir durum doğmadığını
görünce onu benimseyerek yanında özgür davranmaya başlamışlardır.
Gözlemlere göre, grubun anılmaya değer ilk davranışı ücret sistemi ile ilişkili olmuştur.
Uygulanan ücret sistemine göre bir işçinin ücreti kendi hız ve verimine olduğu kadar, bir bütün
olarak grubun verimliliğindeki değişmelere bağlıdır. Bir işçi için ücretini arttırmanın yolu toplam
verimliliği arttırmaktır. Bu ücret sistemi, insan ya da işçi davranışı konusunda belli bir
varsayımdan kaynaklanmıştır. Buna göre her işçi, ekonomik çıkarını gözetmek üzere salt kendi
verimliliğini yükseltmeye çalışır. Grup bir bütün olarak üyelerinden herhangi birinin ağır
davranmasını ya da işi yavaşlatmasını önleyecek biçimde davranır.
Deneyde, özendirici ücret modelinin bu doğrultuda işlemesi beklenirken gerçekte
gözlenen durum beklentilere uygun düşmemiştir. Gözlemcinin bulgularına göre, işçiler arasındaki
ortaklaşa benimsenmiş yeterli bir gündelik iş anlayışı vardır. Başka bir deyişle, bir iş günü içinde
belli bir verimliliğe ulaşmayı yeterli saymaktadırlar. İşin önemli bir kesimi öğleden önce
yapılmakta ve gündelik verimliliğin gerçekleşeceği anlaşıldığında iş yavaşlamaktadır. İşçiler, bir
iş gününde fazladan ürettiklerini bir başka gün doğacak eksiği gidermek üzere ayırmakta ve
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verim fazlasını grup başkanından gizlemektedirler. Bunun sonucu olarak, haftadan haftaya
verimlilik grafiği bir doğru özelliği kazanmaktadır.
Görüldüğü gibi ücret özendirme şeması beklendiği gibi işlememiştir. Nedenin açıklamak
üzere gözlemcinin raporlarına başvurulmuştur. Anlaşıldığına göre, daha önceki araştırmalarda
olduğu gibi, söz konusu grup resmi niteliği bulunmayan bir toplumsal örgütlenme geliştirmiştir.
Fabrikadan normal bir ekibi oluşturmak üzere rastgele seçilen ve aralarında daha önce yakın bir
ilişki bulunmayan bu kişiler, gözlem sırasında bir araya gelir gelmez aralarında bağlar kurmuş ve
açıkça gözlenen grup ilişkileri belirmiştir.
Grubun örgütlenmesinin en açık belirtisi kimi ortak değerlerin paylaşılması olmuştur.
Örneğin, aralarından birinin aşırı çalışması hoş görülmediği gibi, çok verimsiz çalışanlar da
tepkiyle karşılaşmıştır. Kimi üyelerin birbirine karşı saygısız ya da işgüzar davranışları
engellenmiştir. Öte yandan grubun verimliliği belli bir düzeyde olmuştur. Tel Bağlama Gözlem
Odası Deneyi, iş yönetimi tarafından alınan teknik kararlar uyarınca girişilen uygulamaların, işe
bir biçim kazandıran davranış dizilerine ve insan ilişkilerine ters düştüğünü göstermiştir. Yapılan
değişiklikler karşısında işçilerin tepkisi kendilerini bu gibi değişmelere karşı korumak ve iş
yönetimine kendilerine en az karışma olanağı vermek biçiminde belirmiştir. Grup
dayanışmasından kaynaklanan bu koruyucu sistemin, bilinçli bir kavram değil, daha çok
kendiliğinden gelişen bir tutumun ürünü olduğu anlaşılmıştır.
Bu bulgular, verimlilikte etkin ve olumlu bir rol oynayan grup örgütlenmesinin
tanınmasına ve endüstride yeni bir yaklaşımın benimsenmesine kaynaklık etmiştir.

13.2. Hawthorne Araştırmalarının Sonuçları
Elton Mayo’ya göre, toplum iş birliğine dayanan bir sistemdir. Bu iş birliği rasyonel, iradi
temelde sözleşme ve anlaşmaya dayalı bir iş birliği değil, toplumsal yaşantıda değerler, inançlar,
kurallar ve geleneklerle sağlanan doğal bir süreçtir. İşçi-işveren arasındaki mücadeleler, bu ikisi
arasındaki ilişkinin doğal niteliğine aykırı düşmektedir. Bu nedenle mücadele, Mayo için
toplumsal bir hastalıktır ve hemen giderilmesi gerekir. Mücadelenin toplu pazarlık ve sözleşme
gibi yollarla çözümlenip anlaşmaya bağlanması da Mayo için geçici ve suni bir iş birliğidir. Asıl
sağlıklı bir iş birliği, işçi ile işveren arasında kendiliğinden oluşup gelişen iş birliğidir. Bu da aynı
geleneksel üretim biçimlerinde olduğu gibi toplumsal değerler, kurallar ve inançlar tarafından
oluşturulur.
Hawthorne araştırmasının tüm deneyleri sonuçlandıktan sonra Mayo ve arkadaşları süreci
şöyle yorumlamışlardır: Çalışma sürelerinin psikolojik ve fiziksel yorgunluğu azalacak biçimde
düzenlenmesi, programlı dinlenme aralarının konması, işçilerin düzenli sağlık kontrollerinden
geçirilmeleri, öğle yemeklerinin verilmesi, doğum günü partileri düzenlenmesi, buna çeşitli
hediyelerle yönetimin de katılması, işçilerin üzerinde işletmelerin önemli bir parçası olduklarına
dair duygular yaratmıştır. İşçilerin o güne kadar alışmadıkları nitelikte olan bu davranışlar onların
236

hem yönetime hem de kendilerine duydukları takdir, saygı ve güveni arttırmıştır. Ayrıca deneyler
sırasında oluşturulan 5-8’er kişilik küçük gruplar, insanların kaynaşmasına neden olmuştur.
Karşılıklı sevgi ve güvenin sağlanmış olduğu iş ortamında başarı ve verimde de sürekli artışlar
ortaya çıkmıştır. Böylece, iş ve çalışmanın genel olarak bir grup faaliyeti olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışan kişiler birbirleriyle ilişkisiz ve kendi çıkarlarına göre hareket eden, rastgele bir araya
gelmiş bir insan topluluğu oluşturmazlar. Geleneksel işbölümü ve teknolojik gelişmeler, iş
gruplarının bölünmesi ve dağılmasına, çalışan kişiler arasındaki bağların zayıflamasına yol
açmaktadır. Bu durum çalışan kişilerin bir gruba ait olma duygusunu engellemekte, işlerin
anlamsız hâle gelmesine yol açmaktadır. Böylece ortaya çıkan durum çalışan kişilerin bir gruba
ait olma, bir grubun beğenisini kazanma duygularını engellemekte, köreltmekte ve işlerin
anlamsız hâle gelmesine yol açmaktadır. Bu durum karşısında çalışan kişiler, çalışma
şartlarından ve nezaretten şikâyetçi olmaktadırlar. Ayrıca Mayo, verimliliğin belirmesinde
duygusal faktörlerin, mantıksal faktörlere nazaran büyük bir önem taşıdığını belirtmiştir. Bu
anlamda insan tabiatı ile ilgili aşağıdaki sonuçlara varmıştır:
1. İnsan, esas itibariyle sosyal ihtiyaçlarla motive olur. İş arkadaşlarıyla
ilişkiler, özdeşim duygusunun gelişmesine yol açar.
2. Sanayi Devriminden sonra işlerin ileri derecede rasyonelleşmesi,
işlerin, işçiler açısından anlam kaybına uğramasına yol açmıştır. Bu
anlam kaybının sosyal ilişkilerle giderilmesi eğilimi ortaya çıkmıştır.
3. Çalışan kişiler, yönetimin denetimi ve ödüllerinden çok, çalışma
grubu arkadaşlarından gelen etkilere karşı duyarlıdır.
4. Yönetime karşı duyarlılık, çalışanların “sosyal” ve “kabul edilme”
ihtiyaçlarının tatmin derecesine bağlıdır.
Klasik yönetim düşüncesi ya da Taylorizm düşüncesi, insanı sadece kendi çıkarları
peşinde koşan, akılcı-iktisadi bir insan olarak gördüğü; organizasyonu bir makine ve insanı da
onu tamamlayan bir parça gibi düşündüğü; aşırı işbölümü ve yakın kontrolle insanları
yabancılaştırdığı ve yalnızlaştırdığı; organizasyonu çevresinden bağımsız olarak ele aldığı için
birçok eleştiri ve itirazla karşılaşmıştır. Burada, yani klasik yönetim düşüncesi sonrası
yaklaşımlarda esas özellik insan unsurunun ele alınmasıdır. Dolayısıyla bu teorinin ya da
yaklaşımın ana fikri, bir organizasyon yapısı içinde çalışan insan unsurunu anlamada, onun
kabiliyetlerinden azami ölçüde faydalanmak, yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkileri
incelemek, organizasyon içinde ortaya çıkan sosyal grupları ve özellikleri tanımaktır. Neo-klasik
adı verilen “insan ilişkileri yaklaşım”ında, insan, ekonomik çıkarları için uğraşan akılcı insan
değil, sosyal insandır. Belirli bir grubun ya da cemaatin üyesi olarak yaşar, o grubun diğer
üyelerinden farklıdır. Kişi ve grup iki önemli değişkendir. Bu iki değişken karşılıklı olarak
birbirini etkiler.
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Giderek işçilerle ilgilenmenin verimi arttırdığı varsayımının başka sorunlara da çözüm
olanaklarını getirebileceği düşünüldü. Bütün işletmelerde sayısız gerilimlerin, gizli
doyumsuzlukların bulunması, sözünü ettiğimiz varsayıma göre üretimin bilinçli ya da bilinçsiz
azalmasına yol açıyordu. İşçilerin işletme içinde olup bitenlerden haberdar olma eksikliği ve
gerçek motivasyonları bilmeyişleriyle işçilerin işletme içindeki ilgisiz tutumları arasında bir
neden sonuç ilişkisi kurulabilirse durum açıklamaya kavuşabilecekti. Çözüm olarak önce
işletmenin çalıştırdığı işçilerine karşı kendileriyle ilgilenildiğini göstermesi, öngörülebilecek
çatışmaları önleyebilecek, kişisel gerilimleri çözebilecek işçi isteklerini dinlemekle yükümlü
psikologları işbaşı yaptırması gerekiyordu. Böylece iki amaç gözetiliyordu: İşletme içinde bir
birlik havası doğurmak ve personelin bu birliğe kaynaşmasını ve yine işletme içinde mülkiyet ve
otoritenin geleneksel yapısına dokunmadan işçilerin pasif uygulama alanından çıkıp aktif olarak
işletme uğraşlarına katılmalarını sağlamak amaçlanıyordu.
İşverenin kaygısı, öncelikle ve yalnızca toplumsal değil, iktisadi idi. Bir beşeri ilişkiler
siyaseti gütmekle iş yerinde çalıştırmakta olduğu personel ve işçilerin verimliliğinin artacağını
bildiği için konuyla ilgileniyordu. Bu nedenle işadamları, sonuçları iş yerlerinde hazır formül ve
reçeteler olarak kullanabilecekleri araştırmalara para yatırmaktan kaçınmamışlardır.
İnsan ilişkileri yaklaşımı ile ilgili temel bilgileri bu bölümde gözden geçirdik. Bundan
sonraki bölümde, çalışmaların sonucunda ortaya atılan sonuçları, araştırmacıların bireyve çalışma
grupları hakkındaki görüşlerini ve çalışanların kararlara katılmaları ile organizasyonun yeniden
tanımlanmasını inceleyeceğiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aşamaları ve ilerleme seyrini gördüğümüz Hawthorne araştırmaları sonucunda Mayo ve
ekibi verimliliğin belirmesinde duygusal faktörlerin, mantıksal faktörlere nazaran büyük bir önem
taşıdığını görmüşlerdir. Bu çalışmalara göre insan ilişkileri yaklaşımının temelleri de
belirlenmiştir. Bireyve çalışma grupları yeniden tanımlanırken daha önceki yaklaşımlarda
olmayan çalışanların kararlara katılmaları yönünde yeni bir anlayış geliştirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Neo-klasik teorinin klasik teoriden farklı olduğu noktaları belirtiniz.
2) Hawthorne araştırmalarının aşamalarını açıklayınız.
3) Hawthorne araştırmalarının sonuçlarını yazınız.
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14. SONUÇ: SOSYOLOJİ VE KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

İnsan İlişkileri Yaklaşımının Temelleri

14.2.

İnsan İlişkileri Yaklaşımının Varsayımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bu bölümde derslerimizi tamamlıyoruz. Önce neo-klasik teoriyle ilgili üzerinde
durmamız gereken konuları göreceğiz. Ardından da bu dersin amaçlarının ne olduğu
tekrar edip, tüm konularımızı hatırlayarak, dersi bütünlüklü olarak bu amaçlara oturtmaya
çalışacağız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Küçük gruplar sosyolojisini
endüstride verimlilik
bağlamında yapılan
çalışmalar ekseninde
anlamlandırmak.
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Anahtar Kavramlar


İnsan İlişkileri Yaklaşımının Temelleri,



Tawistok Enstitüsü Araştırmaları,



Yankee City Araştırması,



Harwood Araştırmaları
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Giriş
Bu bölümde önce geçen derste öğrendiğimiz Hawthorne araştırmalarını devam edeceğiz.
Bu çalışmalar sonucunda ortaya atılan “İnsan İlişkileri Yaklaşımının Temelleri”ni ve sonuçta ileri
sürülen varsayımları göreceğiz. Ardından, Hawthorne araştırmasının sonuçlarına benzer sonuçlar
elde edilen başka örnekler üzerinde duracağız ve sonuçta grup, çalışma grubu ve
verimlilikkonularını birleştirerek sonuçlandırmış olacağız.
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14.1. İnsan İlişkileri Yaklaşımının Temelleri162
İnsan ilişkileri yaklaşımı ya da neo-klasik yönetim düşüncesi
1. Birey
2. Çalışma grupları-resmi olmayan organizasyonlar
3. Çalışanların kararlara katılmaları
biçiminde belirlenebilecek bazı teorik yaklaşımlardan hareket etmektedir.
Birey Neo-klasik düşünce, klasik teorinin kabul etmediği bireyler arasındaki farklılıklar
üzerinde önemle durur. Klasik teoriye göre çalışanlar hemen hemen sadece ekonomik faktörler
yoluyla motive edilirler. Klasik teoriye göre çalışan bir kimsenin bir tek amiriyle ilişkisi vardır.
Bu ilişki, akılcı ve duygudan uzaktır. Yapılan çalışmalar, çalışan kişiler arasında önceleri kabul
edilenden çok daha büyük farklılıklar olduğunu ortaya koymuşlardır. Örneğin, yorgunluk,
monoton iş ve sıkıntı üzerinde yapılan çalışmalar sonucu bu faktörlerin etkisinin bireyden bireye
büyük farklılıklar gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bazı işçiler için yorucu olan işlerin, bazı başka
işçiler için hiç de yorucu olmadığı görülmüştür. Bundan başka monoton bir iş, bazı işçiler için
son derede sıkıcı olabildiği hâlde, bir başka kimse aynı işi zevkli bulabilir. Böylece çalışanların
bireyselliği görüşü kuvvetlenmiştir. Hatta, daha da ileri gidilerek, araştırmacılar işin bir bütün
olarak çalışan bir kimse için ne ifade ettiğini anlamaya çalışıyorlardı. Yani, insan denilen
faktörün önemi ortaya çıkıyordu. İnsan ilişkileri yaklaşımının ortaya koyduğu sonuçlardan
birisine göre, her insan diğerinden farklıdır. Her insan iş durumuna belirli davranışlar,
inançlar, yaşam tarzı ile birlikte, teknik, sosyal ve akılcı bazı yetenekler getirir. Geçmişteki
tecrübesi açısından, her insanın işinden beklediği bazı umut ve beklentileri vardır. Duygular ve
algılar önemli kabul edilmektedir. Çalışanların sadece sözleri değil, insan olarak durumu ve
bireysel duyguları da dikkate alınmalıdır. Üretkenliği belirlemede çalışan bir kimsenin iç
dünyasının da dış dünyasındaki gerçekler kadar önemli olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan
üretkenlikteki artış veya düşüşlerin, işin fiziksel ve ekonomik şartlarından çok, işle ilgili beşeri
faktörlerin yeterli olmasına bağlı olduğu söylenebilir.
Çalışma Grupları/Gayri-resmi Organizasyonlar Neo-klasik yönetim düşüncesinin
ikinci temel unsuru, işçi gruplarının sosyal etkileridir. Yani, resmi kuruluşun yapısı içindeki
resmi olmayan organizasyonun etkilenmesidir. Burada dikkatler asıl ihtiyaçları bir örgüte ait
olma, kabul edilme ve ait olduğu grupta iyi durumda bulunabilme olan kişilerin sosyal yönlerine
yönelmiştir.
Adı “Endüstriyel Uygarlığın İnsan Problemleri” olarak çevirebilecek bir kitabı bulunan
Mayo’ya göre bir insanın iş grubundaki sosyal durumu birinci sırada bulunur; iş ise sonraki
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Bu bölümde yararlanılan kaynak: Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1995, s:141-193.
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sırayı alır. Bir kimsenin kendisi hakkındaki görüşü ve kendisi hakkındaki algısı, geniş çapta
gruplara bağlıdır. Birey pek çok kereler ait olduğu iş grubuna dayanır ve bu nedenle de bir
kimsenin kendi kendisini değerlendirmesinde grubun yeri önemlidir. Bu bakımdan o kimsenin
değer yargıları, fikirleri, ihtiyaçları ve özlemleri geniş çapta ait olduğu iş grubu tarafından
oluşturulur.
Gerçekten de o kimse grubun fikirleri ve ideallerini kendisinin kişisel fikirleri ve idealleri
olarak kabul etmiyorsa, grup tarafından soyutlanarak, gruptan uzaklaştırılmak suretiyle
dayanılması güç bir cezaya çarptırılabilir. Bir kimse ait olduğu grubun algı ve anlayış tarzını
bilinçaltı kabullenmek eğilimindedir. Ancak grubun kendisini bu denli etkilemiş olduğunun
farkında değilmiş gibi görünür. Bütün bunlar klasik bir problemin ortaya çıkmasına neden olur.
Yani bir insan bir gruba ait olabilme ihtiyacı duyar, ancak şu veya bu şekilde bireyselliğini
koruyabilmek için de çaba harcamalıdır.
Neo-klasik yazarlar, çalışma gruplarının motivasyon ve üretkenlik üzerindeki etkilerine
dair bazı tanımlamalar yapmışlardır. Her grubun grup üyelerine sosyal bazı onaylar yoluyla kabul
ettirilmeye çalışılan bir üretim standardını veya normunu benimsemeye doğru bir eğilimi
olduğunu şöyle ifade etmişlerdir:
1. Çok fazla iş çıkarmamalısınız; çıkarırsanız “işverenin adamı” olursunuz.
2. Çok az iş çıkarmamalısınız, eğer çıkarırsanız “hilekar” olursunuz.
3. Birlikte çalıştığınız kişilerden birisi aleyhine yöneticinize bir şey
söylememelisiniz; söylediğiniz takdirde “jurnalci”, “ispiyoncu” olursunuz.
4. Sosyal mesafe koymak ve resmi davranmaktan kaçınmalısınız; aksi hâlde bir
“müfettiş” olarak kabul edilirsiniz.
Ayrıca, gürültücü, iddialı ve önderliğe meraklı bir kimse de olmamanız gerekir. Böylece,
çalışma grupları veya gayri-resmi organizasyonların önemi bir kere daha ortaya çıkmaktadır.
Çalışanların Kararlara Katılmaları Çalışanların bağlı bulundukları yöneticilerle
kendilerini ilgilendiren konuları tartışabildikleri ve bu yoldan karar alınması durumu, neoklasik
teorinin üçüncü unsurudur. Bireye ve işçi gruplarına bu derece üstün önem verilmesi karşısında
“çalışanların kararlara katılmaları” kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmıştır.
Yapılan bazı çalışmalarda, işçilerin işlerine karşı duygularını açıklamasına imkan veren
geniş ve ayrıntılı mülakatlarda karara katılma konusunun ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. “Her
program değişikliğinden önce grubun fikri alınır. Onların görüş ve teklifleri dinlenir ve tartışılır;
bazen onlar tarafından yapılan bir itiraz, bir teklifin geri alınmasına neden olur. Böylelikle grupta
kuşkusuz bir birlik duygusu oluşmuş olur” denmektedir. İşçinin karara katılması denilen bu neoklasik görüş, Taylor’un Bilimsel Yönetim olarak isimlendirilen görüşüne tam anlamıyla ters
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düşmektedir. Taylor’a göre, ancak uzmanlar bir işi analiz yoluyla anlayabilirler ve
geliştirebilirler. Hâlbuki neo-klasikler, işi ile ilgili olarak karar alma işlemine katıldığı takdirde
her insanın hiç olmazsa kendi işini geliştirebileceğini ileri sürerler. Birey ve bireyin dâhil olduğu
iş grubuna verilen önemle birlikte, çalışanların kararlara katılması yoluyla yönetim, modern
uygulamada gittikçe büyüyen şekilde kabul görmektedir.

14.2. İnsan İlişkileri Yaklaşımının Varsayımları
I. ve II. Dünya Savaşı sırasında örgüt içinde insan davranışlarının bilimsel olarak ele
alınıp incelendiği görülmektedir. Sonuç olarak E. Mayo ve arkadaşlarının önderliğinde Western
Elektrik Şirketi tesislerinde başlayan araştırmalarla “insan ilişkileri yaklaşımı”nın doğduğunun
kabul edildiği söylenebilir. Bu noktada söz konusu yaklaşımının varsayımları da şöyle
özetlenebilir:
1-Sosyolojik varsayımlar:
1.
İşletmedeki sosyal ortam, sadece yönetim tarafından değil, grup üyeleri tarafından
da etkilenir, grup üyeleri de sadece iş yerindeki sosyal ortamın etkisi altında kalırlar.
2.
İşletmelerdeki klik ve gayri-resmi örgütlerin varlığı bir gerçektir. Gayri-resmi
örgüt ve klikler, resmi örgütü etkiler, aynı zamanda gayri resmi örgütten etkilenir.
3.
İşin gerektirdiği roller, işin bünyesinde mevcut kişisel ve sosyal iş fonksiyonları
nedeniyle iş tanımlarında belirlenenden çok daha karmaşıktır. Bu hususlar iş tahlillerinde
göz önüne alınmaz.
4.
Örgüt, gerçekçi olarak, birbirini karşılıklı olarak etkileyen hususlardan oluşan
sosyal sistem olarak tasarlanmalıdır.
2- Psikolojik varsayımlar:
1. İnsanlar çeşitli biçimlerde motive edilir ve harekete geçirilirler.
2. İnsanlar her zaman rasyonel davranmazlar. Çoğu zaman işlerinden bekledikleri ödül
yönünden akıl dışı davranabilirler.
3. İnsanlar birbirlerine bağlıdırlar, bu nedenle bireysel davranışların çoğunlukla iş
yerindeki sosyal şartlarla açıklanması gerekir.
4. Yöneticiler, insan ilişkileri konusunda eğitilebilirler.
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3- Sosyal psikolojik varsayımlar:
1. İnsanlar kendi amaçlarına, örgüt amaçları açısından bakmaya her zaman istekli
değildirler. Bu konuda insanları etkilemek için çalışmak gerekir.
2. Örgütün haberleşme kanalları, örgütün rasyonel ve ekonomik biçimde işleyişini sağlayan
bilgileri taşıdığı gibi, çalışan kişilerin duygularını da iletir.
3. Kararlara katılma mekanizması moral ve verimlilik üzerinde olumlu etkiler oluşturur.
4. Sağlam teknik kararlar ve iş birliği için takım hâlinde çalışma gereklidir.

14.3. İnsan İlişkileri Yaklaşımının Geliştirilmesindeki Diğer Araştırmalar
Bilindiği gibi Hawthorne araştırması insan ilişkileri yaklaşımı ya da neo-klasik yönetim
düşüncesine kaynaklık eden ve en çok tanınan araştırmadır. Ancak, söz konusu araştırmaya
eklenecek başka çalışmalar da mevcuttur. Kısaca bu çalışmalardan da bahsetmek mümkündür.
Tawistok Enstitüsü Araştırmaları Bu araştırma İngiltere’de 1950’li yıllarda Tawistok
Enstitüsü adına E.L. Trist ve K.W. Bamforth tarafından yürütülmüştür. Araştırmacılar II. Dünya
Savaşından sonra kömür madenlerinden kömür çıkarmada yapılan teknolojik değişmelerin
organizasyon yapısı ve işleyişi üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.
II. Dünya Savaşından sonra kömür kazılarını daha rasyonelleştirmek için kazı
metotlarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Var olan yapıda işçiler kömür madeninde iki veya
dört kişilik gruplar hâlinde çalışmakta, kömür elle kazılmakta, kazılan kömür maden içinde belli
merkezi bir yere taşınmakta ve buradan da dışarı alınmaktaydı. Böyle bir teknolojinin hâkim
olduğu durumda işçiler küçük gruplar oluşturmakta, yüz-yüze iletişim kurabilmekte, üretim
miktarı kendi kararlarına bağlı kalmakta, kendi aralarında işbölümü yapabilmekte, çeşitli
konularda birbirlerine yardım edebilmekte ve önderlik ile nezaret gibi konular oluşturdukları grup
içinde kalmaktaydı. Ancak hem üretimi arttırmak hem de kömür kazılarını rasyonelleştirmek için
bir dizi teknolojik değişmeler yapıldı. Yeni uygulama ile kömür kazma işi makinelere devredildi.
Kazılan kömür yürüyen bantlarla maden içinde belli merkezi bölgelere taşınmaya başlandı. Bu
şekilde kitle üretimi teknolojisinin uygulanmaya başlanmasıyla daha önceki teknolojiye göre
oluşan sosyal sistem tamamen bozuldu. Yeni sistem işçilerin sahip olması gereken kazı
yeteneğinin önemini azaltmış, küçük gruplar parçalanmış, işçiler yer olarak birbirinden ayrılmış,
üretimle ilgili kararlar işçilerin oluşturduğu küçük gruplardan yöneticilere geçmiş ve eski
sistemin oluşturduğu dayanışma ortamı kaybolmuş ve yakından nezaret başlamıştır. Böylece,
küçük gruplarındaki sosyal statülerini, rollerini, duygusal yönden birbirlerini çok iyi tanıyan ve
arkadaşlıklarını kaybeden işçiler duygusal yönden mutsuz kimseler hâline geldiler. İşe ve
çalıştıkları yöneticiye, gruba karşı bağlılık, sevgi ve ilgileri azaldı. İşçiler bu yeni yöntemde hem
eskiden rakip oldukları ve geçinemedikleri kimselerle bir arada bulunmak ve çalışmak zorunda
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kaldılar ve hem de eskiden daha serbestçe karar verme imkânları varken bu ellerinden alınarak
daha modern makinelere bağlı olarak kitle üretiminde bulunma ve çalışma yöntemi nedeniyle
monotonluğa ve duygusal tatminsizliğe düştüler. Bu durum iş verimliliğini azaltmış, örgütsel
etkinliği olumsuz biçimde etkilemiştir.
Yeni yöntem her yönüyle programlanmış bir mekanik kitle üretim yöntemidir. İşçilerde
bir yalnızlık, işin anlamsızlaşması, işe ve topluma karşı ilgisizlik gibi sonuçlar artmaya başlamış,
yeni sitemin dayandığı ilkelerin eleştirilmesi hatta çiğnenmesine kadar çeşitli tepkiler yaratmıştır.
Tawistok Enstitüsü araştırmaları sonucuna göre zevkler ve duygusal yönden ait olma ve
asgari müşterekler üzerinde anlaşarak gayri-resmi bir iş grubunun oluşturulmasına engel olan
teknolojik gelişmeler ve yöntem değişiklikleri yönetsel yönden birçok problemin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Tepkilerin hafifletilmesi için organizasyonda çeşitli değişiklikler
yapılmış, yeni teknolojiye uygun yeni bir sosyal sistem oluşturulmuştur. Bu sistem orta bir yol
olarak hem teknolojik sistemin hem de sosyal sitemin daha etkin olmasını sağlamıştır.
Yankee City Araştırması Bu araştırma Sosyal Antropolog W.L. Warner tarafından 1947
yılında yapılmıştır. Yankee kasabasında ayakkabı imal eden bir fabrikada teknik değişikliklerin,
işçilerin fabrika içinde ve dışındaki ilişki ve statüleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Ayakkabı üretiminin makineleşmesi teknik maharet hiyerarşisini ve teknik maharetin yaşa
bağlılığını büyük ölçüde bozmuştur. Eskiden kalifiye işçi olanlar, teknik değişikliklerden sonra
yarı kalifiye işçi durumuna düşmüşlerdir. Eskiden yarı kalifiye işçi olanlar ise teknik
değişmelerden etkilenmemişlerdir. Değişiklikler en fazla kalifiye ve yaşlı işçileri etkilemiştir.
Üretim tekniğindeki değişikliklerden sonra işletmenin mülkiyetinde de değişiklikler
olmuştur. Büyük şehirdeki iş adamları bu fabrikaya yatırım yapmışlar, fabrika bir büyük
ortaklığın parçası hâline gelmiştir. Mülkiyet değişikliği nedeniyle fabrikadaki işçiler de
etkilenmiş, karşılıklı bağlılık ve dayanışma azalmıştır. Zamanla grevler başlamış, hâkimiyet
sendikaya geçmiştir.
Sonuç olarak, bu araştırma sosyal ve teknik sistemlerde meydana gelen değişmelerin
insan davranış ve tutumlarını etkilediğini göstermektedir. Buna göre yapılacak değişikliklerin
insan unsurunu göz önünde bulundurması, toplum içindeki prestiji, statüsü ve ilişkileri ihmal
edilmeden planlı bir sürecin izlenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Harwood Araştırmaları Araştırmalar II. Dünya Savaşı sonunda L. Coch ve J. French
adlı iki araştırmacı tarafından erkek pijaması üreten bir fabrikada yapılmıştır. İşletmenin pijama
modellerinde sık sık değişiklikler yapması gerekliliği çeşitli problemlere yol açmaktadır. İşe geç
gelmeler, devamsızlıklar ve işten ayrılmaların artması söz konusudur. Bu durumda üretim
azalıyor ve eski seviyesine ulaşması uzun zaman alıyordu. İşe yeni alınan işçiler, yeni
modellerde, eski işçilere nazaran daha fazla üretim yapabiliyorlardı. Bu durum, model
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değişikliklerinin daha farklı bir biçimde uygulanması gereğini ortaya çıkardı. Böylece olumsuz
etkileri azaltacak bazı araştırmalar başlatıldı. Araştırmaların amacı, çalışma biçiminin
değiştirilmesi konusunda en çok onaylanan ve en etkili yöntemin belirlenmesidir. Deneyde üç
ayrı gruptan oluşan deneklere üç faklı yöntem uygulanmıştır.
Birinci grup kontrol grubu niteliği taşımaktadır. Yeni pijama modelleri ustabaşı tarafından
gruba açıklanır. Eski modellerden yeni modellere böylelikle geçilir. İkinci grupta, işçilerin
seçtikleri temsilcilerden oluşan bir komite model değişikliklerini uygular. Bu komite üretim
miktarı ile ilgili standartları ve parça başına ücretleri şirketin ustabaşı, desinatör ve personel
yönetimi bölümü ile görüşmelerde bulunarak ve iş birliği yaparak belirlemekteydi. Burada
kısmen yönetim yetkisine katılma durumu söz konusuydu. Komite yaptığı çalışmaları işçilere
bildirirken, model değişikliklerinin nasıl gerçekleşeceği ve uygulama biçimine ilişkin hususlar
komitedeki işçi temsilcilerince işçilere açıklanmaktaydı. Üçüncü grupta ise, komite yoktu. Bunun
yerine modellerin oluşturulmasından üretilmesine kadar değişiklikle ilgili tüm kararlar ve
uygulamalar işçiler tarafından alınmaktaydı. Böylece işçilere değişiklik kararını verme ve
uygulama konusunda tam yetki verilmişti. Yani yönetime tam katılma uygulanmaya çalışılmıştı.
Böylece devam eden Harwood araştırmaları sonucunda elde edilen bulgular şöyle
özetlenebilir: Kontrol grubu olan ve eski yöntemi uygulayan kısımda model değişikliğinin
gerçekleşmesinden sonra üretim düşmüş ve bir daha eski seviyesine çıkmamıştır. Burada üretim
standardının yükseltilmemesi konusunda adeta bir anlaşma vardır. İşe geç gelmeler,
devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artmıştır. Karara katılma komitesinin bulunduğu ikinci grupta
ise, model değişikliklerinin başlangıcında üretim düşmüş, bir iki hafta içinde ise eski düzeyine
ulaşmıştır. Üçüncü grupta ise işçiler yeni duruma kolaylıkla uymuşlar, ücret düzeylerinde önemli
sayılacak artışlar gerçekleştirmişlerdir. Olumsuz şikayetler gittikçe azalarak ortadan kalkmıştır.
Başka ifadelerle süreci şöyle açıklamak da mümkündür: Araştırma süreci, “yeni
belirlenen yöntemlerin duyuru yoluyla ilgililerine bildirilmesi”, “temsilciler grubuna, yeni üretim
yönteminin seçimine katılma olanağı sağlanması” ve “deney grubundakilerin tümünün yöntemin
belirlenmesinde karara katılma hakkı verilmesi” biçiminde gerçekleştirilince, yeni duruma uyum
sağlamadaki çabukluk, verim artışı, dakiklik, işten ayrılma ve yöneticilerle ilişkilerin durumu
konularında en olumlu gelişme üçüncü grupta gözlenmiştir. İnsanlar alınmasında kendilerinin de
katkıda bulundukları kararın gereklerini yerine getirmede daha etkili oluyordu. En olumsuz grup
ise birinci gruptu çünkü üretimde düşüş, işe gelmeme, şikayet, yöneticilere düşmanca yaklaşımlar
bu grupta görülmüştür. O hâlde tepkinin değişmeye değil değişmenin nasıl uygulandığına
gösterildiği anlaşıldı. Empoze edilen değişme, gerekli olduğu durumlarda bile tepkiyle
karşılanabiliyordu. İşçilerin, değişikliklere katıldıkları oranda, değişikliğe bir tehdit olarak değil,
yeni bir olanak olarak yaklaştıkları belirlendi. Karar katılma, sadece coşku sağlamakla kalmıyor,
aynı zamanda, onların deneyimlerinden de faydalanmayı olanaklı kılıyordu.
O hâlde, araştırma bulgularına göre aynı işletmede aynı işi yapan işçiler üzerinde
planlama ve karar verme yetkileri yönünden değişik yöntemler uygulamanın insan duygu ve
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davranışlarındaki etkilerini görmek ve verimliliğin bağlı olduğu şartları anlama konunda
açıklayıcı olduğu görülmektedir.
Burada neo-klasik teori ile ilgili vermek istediğimiz örnekleri tamamladık. Birkaç cümle
ile neo-klasik teori sonrasındaki gelişmeleri özetleyelim: Sanayi toplumlarının 1970’li içine
girdiği krizler yeni yönetim yaklaşımlarını gündeme getirmiştir. Sonrasında 1980’li yıllarda daha
da mikro yaklaşımlar gündeme gelir. “Özellikle spesifik grup/kurum/olguları analiz eden ve
analizin sonucunda evrensellik iddiasının uzağında belirli grup/olgu ve durumlar için yorumlarda
bulunan mikro düzeyde bir sosyolojik yaklaşımdan”dan söz edilmektedir.163 Günümüzde
özellikle örgüt kültüründen, örgütlerde farklı kültürlerden söz edildiğini de görmekteyiz.
Örgütlerde başarıyı etkileyen kültürel değerler ya da tutumlar; farklı kültürlerin başarıya
etkilerinin yönü gibi konular günümüzde önemsenen olgulardır. Ayrıca “Toplam Kalite Yönetimi
ve İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramı da güncel bir yaklaşımdır. Kalite olgusunun işletmelerin
bütün süreçlerinde öne çıkarılmasını, bu açıdan da işletmenin bütününde kaliteye odaklı bir
yönetim felsefesi yerleştirmeyi amaçlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Hatta Japonya kaynaklı
“kalite çemberleri” ile belli sayıdaki çalışanın katıldığı, çalışanların görüşlerinden faydalanma
esaslı tekniklerin de uygulandığını ekleyelim.164 Bu kısa tarihsel gelişim özetini ekledikten sonra
şimdi tekrar grup konusuna, “Küçük Gruplar Sosyolojisi” bağlamında dönelim.
Tamer Koçel İşletme Yöneticiliği adlı kitabında şöyle anlatmaktadır: “Küçük gruplar”
veya sadece “gruplar” olarak ele alınan organizasyonel (örgütsel) olay, organizasyon yapı ve
işleyişini anlamak ve onu yönetmek durumunda olan yöneticilerin muhakkak bilmeleri gereken
bir örgütsel gerçektir. Gruplar yöneticinin başarısını etkilediği gibi, yönetici de grupları yönetmek
durumundadır. Grupların yönetim içinde oynadıkları rolün önemi Hawthorne Araştırmaları ve
Kurt Lewin’in çalışmaları ile açıkça ortaya çıkmıştır. Bir organizasyonu grupsuz olarak
düşünmek zordur. Bu nedenle yönetici gruplarla beraber çalışacak, her karar ve davranışında
onların varlığından etkilenecek, zaman zaman gruplar arası çatışmaları yönetecek ve
çözümleyecek, ve gerektiğinde gruplarla çatışacaktır. Hatta bazen yöneticinin kendisi de bir
gruba mensup olacak, dolayısıyla sorunlara mensup olduğu açısından yaklaşacaktır. Bu durum
bazen kendisinin etkinliğini arttırabileceği gibi, bazen de bütün zaman ve enerjisini grup
konularına harcamak zorunda kalabileceği için etkinliğini olumsuz olarak etkileyecektir.
Kısacası:


Her organizasyonda gruplar mevcuttur.



Gruplar daima vardır ve kaçınılmazdır.



Gruplar iyi ve kötü sonuçlar alınmasını etkiler.

163
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Mehmet Zencirkıran, “Örgüt ve Yönetim Kuramları”, Örgüt Sosyolojisi, Dora Yayınları, Bursa, 2012, s:31.
Mehmet Zencirkıran, a.g.m., s:33.
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Gruplar yöneticiyi başarıya ulaştıracak güçleri harekete geçirmeyi sağlar.



Bir yöneticinin grup dinamiğini doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaması gerekir.


Her grubun varlığını devam ettirme sistemi vardır. Dolayısıyla grupları parçalamak zor
olabilir.

Her grubun üyelerinden bağımsız bir kişiliği vardır. Grup üyeleri sorunları grup açısından
görürler. Dolayısıyla grup bir “bütün” başlı başına bir varlıktır.165
Artık “Küçük Gruplar Sosyolojisi dersimizin sonuna geldik. Bu dersin amaçları nedir?
Gözden geçirelim:
1. Küçük Gruplar Sosyolojisini endüstri sosyolojisi (hatta örgüt sosyolojisi) içinde
tanımlamak,
2. Sosyolojinin endüstri olayı ile olan ilişkisinin değişimini tarihsel çerçevede yorumlamak,
3. Sosyolojideki kuramları “makro”dan “mikro”ya gözden geçirmek,
4. Sosyolojideki bu değişimin bağlamında grup konusunu ele almak,
5. Sosyolojideki değişimin endüstri/üretim/çalışma hayatı ile olan paralelliğini görmek,
Grup çalışmalarını endüstrinin ihtiyaçları çerçevesinde anlamlandırmaktır.
Bir konu karşımıza ilk çıktığı zaman karşılaştığımız bilgileri algılamamızla o konuyu
öğrendikten sonra algılamamız/anlamamız farklılaşır. Şimdi derslerimizin sonuna geldiğimizde
ve yukarıdaki temel amaçları alt alta yazdığımızda bugüne dek gördüğümüz konuları daha iyi
algılayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle buraya gelene dek gözden geçirdiğimiz konuları
hatırlayalım:
Önce “toplum”un ve “sosyoloji”nin tanımını yaptık. Sosyolojinin ortaya çıkış
koşullarından ve Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’nin etkilerini gözden geçirdik. Sonra
sosyolojinin psikoloji ve sosyal psikoloji ile etkileşimini inceledik. Burada özellikle Durkheim
Sosyolojisinin üzerinde durarak hem makro açıklamaları hem de sosyolojist yaklaşımı tanıdık.
Daha sonra konumuz “Birey ve Toplum” başlığı altında ‘Toplumsallaşma’, ‘Toplumsal Kontrol
Mekanizmaları’, “Yabancılaşma-Anomi” ve ‘Toplumsal Etkileşim’ oldu. Burada hem toplumsal
bireylerin nasıl ortaya çıktığı hem de ‘toplumsal kontrol’ün kusursuz işleyen bir süreç olmadığını
gördük. Böylece derslerimizin birinci kısmını tamamladık. İkinci kısımda mikro yaklaşımlara
örnek olması için özellikle Simmel’in üzerinde durduk. Sonra grupları tanımladık. Grup
araştırmaları ve endüstride verimlilik/üretim/çalışma bağlantısını kurmaya yönelik örnekleri
165

Tamer Koçel, a.g.e., s: 366-367.

254

gündeme getirdik. Moreno ve Sosyometriyi açıkladıktan sonra tarihsel olarak daha geriye
giderek, endüstride geliştirilen yaklaşımları ele aldık: Fordizm, Taylorizm, Fayol’un görüşleri, E.
Mayo ve İnsan İlişkileri Yaklaşımı. Verimlilik hedefi değişmemekle birlikte, endüstrileşmenin
geldiği noktada üretimin bir unsuru olan insanın ve grupların işletme (örgüt) içinde makinenin
uzantısı olarak değil de örgütün bir parçası olarak algılanması noktasına nasıl gelindiği böylece
belirginleşti. İşte grup çalışmalarının ve mikro sosyolojinin gelişimini bu çerçevede anlamamız
da mümkündür, diyerek dersimizi tamamlıyoruz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde insan ilişkileri yaklaşımının temellerini gördükten sonra, Hawthorne
araştırmalarından başka örnekler de vererek konuyu yani işletmelerde birey ve grupların
öneminin anlaşılmasını tamamlamış olduk. Böylece aynı zamanda derslerimizi de tamamladık.
Küçük Gruplar Sosyolojisini, sosyolojideki mikro yaklaşımların Endüstri Sosyolojisi (hatta Örgüt
Sosyolojisi) bağlamında da nasıl anlamlandırabileceğini gördük.
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Bölüm Soruları
1) İnsan İlişkileri Yaklaşımının temelleri nelerdir?
2) Tawistok Enstitüsü Araştırmalarını anlatınız.
3) Harwood araştırmalarında ortaya hangi ilke çıkmıştır?
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