
 

Sosyolojik bakış açısı, 

Sosyolojik bakış açısı, olgu ve olayları kendi kişisel deneyimlerimize veya 
sağduyumuza dayanarak değil, sosyolojinin bulguları ışığında 
değerlendirmek, günlük yaşamımızda anladığımızı ya da bildiğimizi 
zannettiğimiz şeyleri yeniden incelemek, toplumsal koşulların bireylerin 
yaşamlarını nasıl etkilediğini ve belirlediğini görmek, bireysel sorunların 
ardındaki toplumsal nedenleri, yani özel olanın içinde genel olanı görmek 
demektir. 

Sosyolojinin tanımı ve sosyolojinin temel kavramları, 

Sosyoloji, geleneksel toplumdan modern topluma dönüşümü anlamaya 
yönelik çabalardan doğmuş olan, toplumların yapılarını ve değişimlerini 
anlamaya çalışan, toplumu, toplumsal etkileşimi, bireyle toplum arasındaki 
ilişkiyi, toplumsal kurumların yapılarını ve birbirleriyle ilişkilerini bilimsel 
olarak inceleyen bir sosyal bilimdir. Sosyolojinin temel kavramlarından 
başlıcaları içinde toplum, toplumsal davranış, toplumsal olgu (toplumsal 
gerçeklik), toplumsal yapı, toplumsal kurum, toplumsal değişme, grup, benlik, 
statü, toplumsal rol, değer, norm ve toplumsallaşma sayılabilir. 

Bir bilim olarak sosyolojinin ortaya çıkışı, 

18. yüzyıl sonlarından itibaren Fransız İhtilali ve Endüstri Devrimi’nin etkisiyle 
yaşanan büyük toplumsal dönüşümler, dönemin düşünürlerinin toplumun 
yapısı, değişimi ve geleceğiyle ilgili önemli sorular sormalarına neden olmuş 
ve toplumla ilgili sorulara doğa bilimlerinin kullandığı yöntemleri kullanarak 
cevap bulma çabaları, bir pozitif bilim olarak sosyolojinin doğmasını 
sağlamıştır. Psikoloji, bireysel davranışı incelediği ve analiz birimi olarak 
bireyi ele aldığı için, antropoloji sadece kültür üzerinde durduğu ve genellikle 
uzak ve geçmiş toplumları incelediği için, ekonomi ve siyaset sadece birer 
toplumsal kurumu inceledikleri için, tarih ise olguların sadece belirli bir 
dönemdeki halini incelediği için sosyolojiden farklıdır. Bununla birlikte 
sosyoloji diğer disiplinlerden, diğer disiplinler de sosyolojiden faydalanırlar. 

Bilim ve yöntem kavramlarının tanımı, 

Bilim, gözlenebilir ve deneysel bir konusu olan, doğrudan ve sistematik 
yoldan elde edilen ve empirik kanıtları temel alan bilgi ve bu bilgiyi üretme 
sistemidir. Bilimsel yöntem, bilimsel bilgiye ulaşmak için bilimsel prosedürün 
ve kuralların uygulanmasıdır. Bilimsel araştırmanın aşamaları araştırma 
konusunun seçilmesi ve araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma için 
uygun araştırma tipi, yöntem ve tekniklerin seçilmesi, araştırmanın evreninin 

11

http://www.acikogretim.biz/


 

belirlenmesi ve örneklem seçimi, veri toplama, veri analizi, bulguların 
yorumlanması ve rapor yazımıdır. 

Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerinin karşılaştırılması, 

Doğa bilimlerinde dış koşulların kontrol edilebileceği laboratuvar ortamında 
inceleme ve deney yapmak, konularıyla ilgili genellemelerde ve tahminlerde 
bulunmak, karmaşık ve değişken toplumsal olayları ve kendi iradesi olan 
insanları inceleyen sosyal bilimlerde olduğundan daha kolaydır. Doğa 
yasalarının toplumsal yasalardan daha kesin olması, doğa bilimlerinde 
incelenen nesnelerin sosyal bilimlerdeki gibi etkilenme olasılıklarının 
olmaması ve doğa bilimlerinde ölçüm yapmanın sosyal bilimlerden daha 
kolay olması da aralarındaki temel farklılıklardandır. 

Sosyal bilimlerde kullanılan temel yaklaşımların karşılaştırılması, 

Pozitivist yaklaşım, toplumsal gerçekliklerin fiziksel gerçeklikler gibi insan 
etkileşiminden bağımsız olarak var olduğunu, bu nedenle dışarıdan 
gözlemlenerek incelenebileceğini ve bilimin değerlerden bağımsız olduğunu, 
toplumsal dünyanın fiziksel dünyadan farklı olmadığını, bu nedenle toplumsal 
dünyayı incelemek için de doğa bilimlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin 
uygulanması gerektiğini savunur. Pozitivist yaklaşıma göre sosyal bilimin 
amacı toplumsal olgular arasında insanlardan bağımsız olarak var olan 
nedensellik ilişkilerini açıklamaktır ve bu amaca ulaşmak için doğa 
bilimlerindeki deney ve gözlem gibi teknikler kullanılmalıdır. Yorumlayıcı 
yaklaşım, doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle 
incelenemeyeceğini savunur, çünkü doğal dünya insan etkileşiminden 
bağımsız olarak var olduğu halde, toplumsal dünyanın insanların anlamlı ve 
amaçlı eylemleri ile kurulduğunu, toplumsal gerçeklerin sabit ve durağan 
olmadıklarını ileri sürer. Bu nedenlerle doğa bilimlerindeki gibi genel geçer 
toplumsal yasalara ulaşılamayacağını savunur ve genelleme amacı taşımaz. 
Bu yaklaşıma göre sosyal bilimlerin amacı açıklamaya yönelik nedensellik 
ilişkilerini ortaya koymaya değil, insanların anlamı nasıl ürettiklerini 
keşfetmek, toplumsal yaşamı ve toplumsal eylemi anlamak ve 
yorumlamaktır. Eleştirel Yaklaşım, Pozitivist ve Yorumlayıcı yaklaşımı 
eleştirir ve ikisinin de bazı özelliklerini taşır. Bu yaklaşıma göre toplumsal 
ilişkilerin altında ilk anda görünmeyen, örtülü olan çatışma ve çelişkiler vardır 
ve mevcut sosyal gerçeklik bu çatışmaların sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Sosyal bilimin amacı, toplumsal gerçekliğin altındaki 
mekanizmaları, çatışma ve çelişkileri ortaya koymak, böylece toplumsal 
ilişkileri eleştirmek ve dönüştürmektir. Feminist araştırmaların amacı, cinsiyet 
ve iktidar ilişkilerinin toplumsal yaşamın her alanının içine işlemiş olduğunu 
göstermek, toplumsal bilimde baskın olan erkek yönelimli bakış açısını 
düzeltmek ve kadınların sesini duyurmaktır. Postmodern yaklaşım, bilimi 
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sanattan ya da edebiyattan ayrı görmez, sosyal teori de dahil olmak üzere 
bütün örgütlü inanç sistemlerini, bütün ideolojileri reddeder ve nedenselliğin 
incelenemeyeceğini savunur. 

Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri, 

Pozitivist yaklaşıma dayanan nicel araştırma yöntemi, sosyal olgular 
arasındaki neden sonuç iliş- kilerini ortaya koyarak sosyal yaşamı 
düzenleyen kanunları açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılan 
yöntemdir. Bu yöntemin uygulandığı araştırmalar tümdengelim ilkesi 
doğrultusunda hipotezlerle başlar, verileri sayısallaştırır, istatistiksel 
yöntemlerle çözümler ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyarak 
hipotezleri sınarlar. Bulgularını araştırma evrenine genellemek ve sosyal 
olguları tahmin etmek amacını taşıdıkları için geniş çaplı örneklem gruplarıyla 
çalışırlar. Nitel araştırmalarda tümevarım ilkesi benimsenir, araştırma 
hipotezle başlamaz, alandan elde edilen verilerin çözümlenmesinden sonra 
hipotez ve teori geliştirilir. Nicel araştırmalarda veriler, yapılandırılmış 
görüşme, deney, yarı-deney ve anket gibi standartlaştırılmış veri toplama 
araçları ile toplanır. Nitel araştırma yöntemi, sosyal olguları içinde 
bulundukları sosyal bağlam içinde değerlendiren, sosyal aktörlerin bakış 
açılarının anlaşılmasını ve yorumlanmasını içeren yöntemdir. Nitel 
araştırmalar bulgularını genelleme ve sosyal olguları tahmin etme amacı 
taşımaz ve nispeten küçük örneklem gruplarından veri toplarlar. Nitel 
araştırmalarda veriler yapılandırılmamış görüşme, odak grup görüşmesi, 
yapılandırılmamış (katılımcı veya katılımsız) ve yarı-yapılandırılmış gözlem, 
yaşam öyküsü, örnek olay ve doküman incelemesi gibi veri toplama 
yöntemleriyle elde edilir ve standartlaştırılmış veri toplama araçları 
kullanılmaz. 

Sosyolojinin gelişimi ve sosyolojide yer alan temel teorik yaklaşımlar, 

Toplumsal yaşamın sosyoloji adı altında bağımsız bir akademik disiplin 
çerçevesinde ele alınması on dokuzuncu yüzyıla dayanır. On dokuzuncu 
yüzyıldan günümüze sosyoloji biliminin gelişimine katkıda bulunan pek çok 
yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar arasında en etkili olanları Marx, Durkheim ve 
Weber’in yaklaşımları ile büyük ölçüde bu yaklaşımlar üzerinde şekillenen 
işlevselcilik, Marxizm ve çatışma teorisi ile sembolik etkileşimcilik gibi 
yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Temel teorik yaklaşımların sosyolojinin gelişimi açısından önemi, 

Comte pozitivist yaklaşımı ile sosyoloji bilimini kurdu. Marx tarihsel 
materyalist yaklaşımı ile ekonomik faktörlerin toplumun işleyişindeki ağırlığını 
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gösterdi. Durkheim sosyolojinin çalışma nesnesini ve yöntemlerini 
belirlemeye yönelik çalışmaları ile sosyolojinin bağımsız bir sosyal bilim 
olarak gelişimine büyük bir hız kazandırdı. Weber sosyolojinin ve sosyolojik 
yöntemin doğa bilimlerinden ve yöntemlerinden farkını ortaya koyarak 
sosyolojiye toplumsal eylemi ve toplumsal etkileşimi merkeze alan yeni bir 
yaklaşım kazandırdı. Modern sosyolojideki yaklaşımların da her biri klasik 
dönemdeki sosyoloji yaklaşımlarını modern toplumları analiz edecek şekilde 
yeniden ele alarak onların yeni kavramlar ve düşüncelerle geliştirilmelerine 
katkıda bulunmuşlardır. 

Temel teorik yaklaşımlar, 

Comte, Spencer, Durkheim ve işlevselciler biyolojik benzeşmeye dayalı 
uyumcu bir toplum modeli ve buna uygun pozitivist bir yöntem benimserler. 
Marx ve Marxistler ise çatışmacı bir toplum modeli ve buna uygun eleştirel 
bir bilim ve yöntem benimserler. Weber’de de toplum farklı çıkar gruplarına 
bölünmüştür. Ancak Weber toplumu toplumsal eylemlerden meydana gelen 
bir oluşum olarak ele alır ve sosyolojide anlama yönteminin önemini vurgular. 
Sembolik etkileşimcilik ise toplumsal düzenin içinde yaşadığımız dünyada 
şeylere atfettiğimiz anlamlar sonucu oluştuğunu savunur. Toplum veya 
sembolik etkileşimcilerin deyimiyle toplumsal düzen etkileşim sürecinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkar. 

Temel teorik yaklaşımların güçlü ve zayıf yönleri, 

Marx’ın tarihi farklı üretim biçimlerinin ve üretim ilişkilerinin gelişim tarihi 
olarak ele alan tarihsel materyalist yaklaşımı sosyoloji biliminin gelişimine 
önemli bir katkı sağlamakla birlikte ekonomik faktörlere aşırı derecede bir 
vurgu yapmaktadır. Yeni Marxistlerin üst yapı kurumları üzerindeki vurguları 
bu açıdan olumlu bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Durkheim sosyolojiye 
onu diğer bilimlerden bağımsızlaştıracak ve önemini ortaya koyacak güçlü bir 
kavramsal ve yöntemsel çerçeve kazandırmakla birlikte toplumsal olguların 
nesne gibi ele alınması gerektiği yönündeki görüşü anti-hümanist bir nitelik 
taşımaktadır. İşlevselcilerin toplumu uyum halinde bir işlevsel birlik olarak ele 
almaları da gerçeklikle pek uyuşmamaktadır. Weber bir toplumsal eylem ve 
etkileşim çalışması olarak gördüğü sosyolojiye anlama yöntemini 
kazandırarak sosyolojiyi daha hümanist bir bilim haline getirmiş ve sosyoloji 
tarihinde yeni bir dönem başlatmıştır. Ancak endüstriyel kapitalizmin 
gelişiminde dinsel nitelikteki düşüncelerin önemli bir rol oynadığı yönündeki 
görüşü pek ikna edici görülmemektedir. Sembolik etkileşimcilik ise diğer 
sosyoloji teorilerinin ihmal ettiği toplumu yalnızca yapıları açısından değil 
gündelik yaşam dünyasındaki bireyler açısından da analiz ederek sosyoloji 
teorisine önemli bir katkı sağlamıştır. Ancak sembolik etkileşimcilik çok küçük 
ölçekli, yüz-yüze etkileşimler üzerinde yoğunlaştığından bireylerin 
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yorumlamaları tarafından oluşturulan toplumsal gerçekliğin ötesinde bir 
gerçeklik tanımlayamamış bu nedenle de tarihsel ve toplumsal dinamiklerin 
toplumsal gerçekliğin şekillenmesinde ki rolünü değerlendirememiştir. 

Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörler, 

Toplumsal değişmeye etkileyen faktörler; fiziki çevre, kültürel, teknolojik ve 
demografik olmak üzere dört grup altında toplanmaktadır. Fiziki çevre hem 
toplumsal yapının düzenlenmesinde etkili olmakta hem de çevrede meydana 
gelen ani değişimler toplumsal yapıyı değişiminde rol oynamaktadır. Kültürel 
faktörlerin neden olduğu değişimler, özellikle teknolojide meydana gelen 
değişimlerin kültürel alana yansıması sonucunda ortaya çıkan değişimlerdir. 
Teknoloji alanındaki değişimler yalnızca üretim alanda değil aynı zamanda 
ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarında da değişimlere neden 
olmaktadır. Özellikle günümüzde yaşanan uluslararası göç gibi demografik 
hareketliliklerde değişmeyi etkileyen faktörlerden birisidir. 
Evrimci yaklaşımın toplumsal değişme ile ilgili temel varsayımlarını 
açıklamak Evrimci yaklaşıma göre değişmeyi, doğaya ve doğadaki evrim 
sürecine bakarak anlayabiliriz. Buna göre evrim; evrensel, sürekli, aşamalı 
ve her zaman ileriye, daha iyiye doğru olan bir süreçtir. Her toplum kendi 
içinde barındırdığı potansiyeli ile bu aşamaları sırayla geçerek belirlenen 
nihai noktaya ulaşır. 

Modernleşme Okulu’nun temel varsayımları, 

Modernleşme Okulu evrimci yaklaşımın temel varsayımlarını benimsemekle 
birlikte ortaya çıktığı döneme uygun olarak birtakım yenilikler getirmiştir. 
Modernleşme Okulu ideal model olarak Amerika Birleşik Devletleri’ni ele 
almaktadır. Modern ve geleneksel toplumlar arasındaki farkların doğal 
olduğu kabul edilmektedir. Geleneksel toplumların, modern toplum olabilmesi 
için birtakım stratejiler önerilmektedir. Geleneksel toplumlar kendi kendilerine 
modernleşemiyorlarsa onlara dışarıdan yardım ve müdahalelerde 
bulunulabileceği belirtilmektedir. 

Bağımlılık Okulu’nun temel yaklaşımları, 

Bağımlılık Okulu merkez-çevre ayrımından yola çıkarak çevrenin 
gelişememesinin ya da azgelişmişliğinin nedenlerini açıklamaya çalışmıştır. 
Çevrenin azgelişmişliğinin en temel nedeni, merkez ile kurduğu bağımlılık 
ilişkisidir. Merkez ülkeler ticaret yoluyla çevrede üretilen artığa el koyar bu da 
çevrenin gelişebilmek için gerekli olan birikime hiçbir zaman sahip 
olamamasına neden olur. Bu durumda bağımlılık ilişkisi devam ettiği sürece 
çevre için var olan tek seçenek, azgelişmişliğin sürekliliğidir. 
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Küreselleşme konusundaki temel yaklaşımlar, 

Küreselleşme konusunda “kuşkucular”, “aşırı küreselleşmeciler” ve 
“dönüşümcüler” olmak üzere üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Kuşkucular, 
küreselleşme sürecinin yeni olmadığını, iddia edildiği gibi küreselleşmenin 
bütünlük yaratmak yerine bölgeselleşme ile var olan farklılıkların devam 
ettiğini vurgularlar. Aşırı küreselleşmeci- ler, küresel pazarların güç 
kazanmaya başlaması nedeniyle ulus devletlerin zayıflamaya başladığını 
iddia etmektedirler. Dönüşümcüler ise bahsedilen her iki yaklaşıma mesafeli 
durmakta ve küreselleşmenin belirleyici gücüne rağmen ulus devletlerin 
varlıklarını hâlâ korumaya devam ettiklerini belirtmektedirler. 

Siyaset- siyaset bilimi-siyaset sosyolojisinin kavramları ve temel çalışma 
alanları, 

Siyaset ülke, devlet ve insan yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Siyaset bilimi 
siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların oluşmasında ve 
işlemesinde rol oynayan davranışların bilimidir. Siyaset sosyolojisi siyasal 
otoritenin kurumsal bir biçimde düzenlenmesini, siyasal otoritenin işlevlerini 
ve siyasal düzenin sosyal gelişmeler sonucu dönüşümünü inceleyen 
sosyolojin bir alt disiplinidir. Siyaset bilimi daha çok yönetim aygıtları, kamu 
yönetimi mekanizmaları ile seçimler, kamuoyu, baskı grupları ve siyasal 
davranışla ilgilenirken, siyaset sosyolojisi ise siyasal olguların sosyolojik 
analizi ve daha çok siyaset, toplumsal yapılar, ideolojiler ve kültür arasındaki 
karşılıklı ilişkilerle ilgilenmektedir. 

İktidar-otorite-meşruiyet kavramları, 

İktidar kavramı bir kişinin ya da bir grubun diğerlerinin karşı koymaları 
durumunda bile kontrol etmesini ifade eden toplumsal ilişkidir. Otorite ise 
siyasal anlamda hükümetin meşru güç kullanımıdır ya da daha genel 
anlamıyla itaat yoluyla istikrarın sağlanabildiği hiyerarşik bir ilişkidir. 
Meşruiyet ise bir hükümetin otoritesine boyun eğenlerin buna rıza 
göstermeleridir. 

Otorite tipleri, 

Weber 3 adet otorite tipi belirlemiştir. Bunlardan ilki toplumdaki meşruiyetini 
geleneklerden, göreneklerden ve inançlardan alan geleneksel otorite, ikincisi 
meşruiyetini liderin olağanüstü olduğuna inanılan niteliklerinden kaynaklanan 
karizmatik otorite ve son olarak rasyonel aklın belirlediği yasalarla yetkileri 
sınırlandırılmış yasal-akılcı otoritedir. 
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Laiklik-devlet-demokrasi-ideoloji kavramları, 

Laiklik farklı dinden ve inançtan insanların, eşit koşullarla aynı kurallara 
uymak durumunda bulundukları, dinsel ve inançsal anlamda hiç kimseye 
dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanınmadığı bir toplum düzenini ifade etmektedir. 
Devlet belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan, yasal sisteme 
dayanan ve siyasetini yürütmek için askeri güç kullanma yeteneği bulunan 
siyasal bir araçtır. Demokrasi halkın kendi kendisini yönetmesinin ötesinde 
siyasal eşitliği sağlayan, bağımsızlık ve özgürlüğü koruyan, ortak çıkarları 
savunan, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, kişilerin ahlaki gelişimini 
destekleyen ve herkesin çıkarını gözeten etkili kararları almaya olanak 
tanıyan bir siyasal sistem olarak değerlendirilmektedir. İdeoloji bir inançlar, 
normlar ve değerler bütünüdür ve olması gerekeni, ideal sosyo-politik düzen 
modelini içerir. 

Farklı ideolojiler arasındaki temel ayrımlar, 

Liberalizm bireyin, özgürlüğün, aklın, adaletin, hoşgörünün ve farklılığın ön 
plana alındığı ve bu anlamda bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasının 
esas olduğu, devletin bu çerçevede sınırlandırıldığı ve düzenleyici olduğu bir 
ideolojidir. Muhafazakârlık varolan toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel 
ortamın korunmasını temel alan düşünce sistemidir. Sosyalizm üretim 
araçları ve dağılımında kolektif mülkiyete dayalı ya da devlet mülkiyetine 
dayalı bir iktisadi ve siyasal sistemdir. Faşizm liberalizmin eşit fırsat, 
sosyalizmin sınıfların eşitlik ideallerine, modernizme ve ortaya çıkardığı 
siyasal düzenlere karşı bir isyan olarak ortaya çıkmıştır. Neoliberalizm 
serbest piyasa ekonomisinin kuralsız işleyişine olanak sağlayan, devletin 
küçültüldüğü, devletin müdahalesinin neredeyse ortadan kaldırıldığı yeni 
sağa ait bir ideolojidir. Sosyal demokrasi sosyalizm ile liberal değerlerin 
harmanlandığı, devletin göreli olarak müdahalesinin mümkün olduğu, sosyal 
refah devlet anlayışının egemen olduğu, sosyal adaletin önemsendiği bir 
ideolojidir. 

Siyaset sosyolojisinin temel teorik yaklaşımları, 

İşlevselci yaklaşımın en temel vurgusu devlete olan ihtiyaçtır ve bu anlamda 
devletin düzeni sağlamak, diğer devletlerle ilişki kurmak ve siya-sal-
toplumsal sistemi sürdürmek gibi temel işlevleri söz konusudur. Çoğulcu 
yaklaşım klasik çoğulculuk ve seçkinci çoğulcu olmak üzere ikiye ayrılır. 
Klasik çoğulcu yaklaşıma göre hükümet toplumun istekleri ve çıkarları 
doğrultusunda hareket eder, gücün baskıcı olmasından çok meşru olması 
tercih edilmektedir. Bu yaklaşıma göre siyasal partiler temsili hükümetler için 
gerekli organizasyonlardır. Elit teorisine göre toplum bir elitler grubunca 
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yönetilmelidir. Toplumlar bu anlamda yönetici ve yönetilen sınıf, elit olan ve 
olmayan olarak ikiye ayrılır. Yöneten sınıf aynı zaman da seçkin sınıftır. 
Marksist-çatışmacı yaklaşıma göre toplumdaki genel çatışmanın kaynağının 
sınıfsal çatışmadır ve bu çatışma kapitalist toplumlarda görülmektedir. Bu 
çatışma iktidar sahipleri ile iktidar sahibi olmayanlar arasında görülmektedir. 
İktidarın kaynağı da ekonomik kaynaklıdır, yani üretim araçlarına sahip 
olanlar aynı zamanda iktidarın da sahibi olmaktadırlar. 

Kültür hakkında temel bilgiler, 

Genel olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi, bir 
grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada ve düzenlemede 
kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir. Kültür yaşamlarımıza tutarlılık 
verir, yaşadığımız dünyaya anlam vermemizi mümkün kılacak kaynakları 
sağlar. Kültürün değerleri ve idealleri ahlaki pusula şeklinde yaşamda bize 
rehberlik eder. Kültür teriminin çok sayıda tanımı olsa da, bu tanımlar genel 
olarak üç grupta toplanabilir. Kültürün Estetik Tanımları ya da Yüksek Kültür 
Olarak Kültür; Kültürün Antropolojik tanımları ya da Bütün bir yaşam tarzı 
olarak Kültür ve Paylaşılan Anlam Sistemleri Olarak KültürKültür çeşitleri alt 
kültür, karşı kültür, kitle kültürü, halk kültürü ve popüler kültür. 

Alt kültür, toplumdaki ortak kültürü önemli ölçüde paylaşmasına rağmen 
gündelik yaşam içinde farklı inanç, pratik ve tarzları takip eden toplumsal 
grupların kültürüdür. Alt kültür grupları, farklı yaşam tarzları geliştirdiğinden 
hakim grubun kültürüyle ilişkili olsa da ondan önemli ölçüde farklılaşır. Karşı 
kültür, egemen kültürel değerlere önemli ölçüde karşı gelen ve bunu açıkça 
gösteren toplumsal grupların yaşam biçimlerine işaret etmek üzere kullanılır. 
Kitle kültürü, kitleler için kitlesel bir şekilde ve kültür endüstrisi tarafından ticari 
kaygılarla üretilen ama kitlesel düzeyde tüketilen kültür için kullanılan bir 
terimdir. Folk kültür veya halk kültürü kültürel olarak türdeş bir topluluk içinde 
genellikle anonim olarak üretilen ve nesilden nesile sözlü olarak aktarılan 
kültür anlamında kullanılmaktadır. Yüksek kültür, insan yaratıcılığının estetik 
mükemmellik ile özdeş olan en üst düzey örneklerine işaret eder. Popüler 
kültür, kısaca, toplumda büyük çoğunluklar tarafından beğenilen, tercih 
edilen kültürdür. Günümüzde popüler kültür büyük ölçüde kültür/medya 
endüstrisi tarafından üretilmektedir. 

Sosyolojide kültür, 

Genel olarak işlevselci sosyoloji, özel olarak Dürkheim, kültürün toplumsal 
yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan çıktığını öne sürer. Ayrıca, 
kültürün toplumsal birlik ve bütünleşmedeki işlevi üzerinde yoğunlaşır ve 
kültürün toplumsal istikrarın oluşmasındaki rolünü önemli görür. Bu nedenle, 
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kültürün toplumsal çatışma ve/veya toplumsal dışlanma yaratmadaki rolünü 
ise açıklayamaz. Ayrıca, toplumsal yaşamda çok önemli olan güç, iktidar 
veya çıkar ilişkilerini büyük ölçüde ihmal eder. Genel olarak Marksist 
sosyoloji, özel olarak Marx da, ideoloji olarak kültür olgusuna yönelik bir 
model oluşturabilecek fikirler mevcuttur. Marx, tüm kültürel fikirlerin maddesel 
üretim sisteminin bir yansıması olduğunu ve böylece hâkim sınıfın çıkarlarına 
hizmet ettiğini belirtmiştir. Marx’ın bu düşüncelerinin önemi kültürü ekonomik 
yaşam, egemen sınıf ve güç/iktidar olgusuyla sistematik bir şekilde 
ilişkilendirmesindedir. 

Çağdaş eleştirel yaklaşımlar ve kültür, 

Frankfurt Okuluna göre, modern kitle kültürü yirminci yüzyılda kapitalizmin 
ideolojik tahakkümünün kilit aracı olmuştur. Kapitalist sistemin yeniden 
üretimini sağlayan kültürel yapı kitle kültürü, olumlayıcı kültür ya da kültür 
endüstrisi olarak adlandırılmıştır. Gramsci, kültürel hegemonya kavramı ile 
geniş halk kesimlerinin egemen sınıf(lar) tarafından kültürel ve ahlaksal 
olarak yönlendirilmesine işaret eder. Hegemonyanın kazanılması ise esas 
olarak üst-yapı kurumları aracılığıyla gerçekleşir, yani kültür önemli bir 
hegemonik mücadele alanıdır. Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu ise, kültürü 
sabit, statik ve değişmez bir sistem olarak değil, tam tersine, dinamik ve 
sürekli yenilenen bir süreç olarak kavramsallaştırmıştır. Ayrıca kültürü 
birleştirici bir sistem ya da paylaşılan değerler bütünü olarak kabul etmemiş, 
onu bir mücadele ve çatışma alanı olarak tarif etmiştir. 

Günümüzün toplumlarındaki kültürel etkileşim ve kültürel çeşitlilik, 

Küreselleşmenin ve göç olgusunun giderek ivme kazandığı günümüzde 
kültürler giderek daha fazla diğerlerine açık hâle gelmeye başlamıştır. 
İnsanlar farklı kültürlerle etkileşime geçmekte ve onlar hakkında yeni şeyler 
öğrenebilmektedir. Bizden faklı hayat tarzları, bizim kültürümüzden oldukça 
değişik başka kültürler vardır. 

Yaşadığımız ülkeden uzak coğrafyalarda, farklı dinlere mensup, başka dilleri 
konuşan ve çok değişik yaşam biçimleri olan milyarlarca insan yaşıyor. Bu 
durum insan olmanın farklı yollarının olduğunu, günlük yaşam içinde 
bizimkinden farklı inanç ve davranış biçimleri ve farklı hayat tarzları olduğunu 
bize gösterir. Bu gözlem sadece dünyada ya da başka bir coğrafyada değil, 
bir ülkede ve aynı toplum içinde bile tek bir kültürün değil, farklı kültürlerin 
olduğunu bize gösterir. Gerçekten de, her toplumun içinde bile farklı kültürler, 
farklı yaşam biçimleri vardır. Kültürlerin çeşitliliği bizi kendi kültürümüz 
içindeki çeşitlilikten de haberdar eder. 
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Kültür sosyolojisinin kavramları, 

Etnosantrizm, kültürel rölativizm, kültürel determinizm ve kültürel gecikme 

Etnosantrizm, bireyin kendi kültürel değerlerini merkeze alarak başka 
kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirmesi ve 
yargılamasıdır. Kültürel rölativizm, kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve 
yargılamak gerektiği, kültürlerin dışardan yargılanamayacağı düşüncesidir. 
Kültürel determinizm ise kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan 
bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesidir. Maddi kültürde meydana 
gelen değişiklikler belli bir gecikmeyle manevi kültür tarafından (hukuk, töre, 
gelenek, görenek, toplumsal zihniyet vs.) takip edilirken arada bir gecikme 
meydana gelmektedir. Bu gecikme Ogburn tarafından kültürel gecikme 
olarak adlandırılmıştır. 

Kültürel düzeyde küreselleşme, 

Coca-Cola, Nike, Levi’s ya da McDonald’s gibi küresel markaların bu 
olağanüstü yayılımı ve başarısı; genel olarak batı, özel olarak da Amerikan 
egemenliğindeki bir kültürün küreselleşmesine mi işaret etmektedir? Bu 
soruya genel olarak iki düzeyde yanıt verilmektedir. Bir dizi kuramcıya göre, 
kültürel küreselleşme süreci basitçe kültürel emperyalizm şeklinde 
gerçekleşmektedir. Bu kuramcılar, farklı yerel ve ulusal kültürlerin özellikle 
ABD’nin kültür endüstrisi ürünlerinin kuşatmasıyla yok edildiğini öne sürerler. 
Diğer taraftan ise bir başka grup kuramcıya göre ise, kültürel küreselleşme 
heterojenleşme, evrenselleşme kadar yerelleşme, modernleşme kadar 
gelenekselleşmenin de gündeme geldiği; bunların eşzamanlılığının ve 
çelişkili beraberliğinin yaşandığı bir süreçtir. Dolayısıyla, küreselleşme 
sadece kültürel homojenleşme olarak anlaşılmamalıdır. Kendi içinde 
evrensellikleri/homojenlikleri ve tikellikleri/faklılıkları barındıran, bunları birbiri 
ile ilişkiye geçirip birbirlerine dönüştüren bir süreçtir. 

Aile ile ilgili temel kavramsal yaklaşımlar, 

Aile ilgili temel kavramsal yaklaşım 1950’lerde tartışılmaya başlayan ve etkili 
olan aileye evrensel ve işlevsel yaklaşımdır. Ailenin evrensel bir kurum 
olduğunu söyleyen G. P. Murdock’a göre aile “ortak ikamet, ekonomik işbirliği 
ve yeniden üretimle karakterize edilen toplumsal bir gruptur. G. P. Murdock’a 
göre ailenin cinsel, yeniden üretim, ekonomik ve eğitim işlevleri vardır. T. 
Parsons’ın işlevselci yaklaşımına göre ise ailenin çocukların birincil 
sosyalizasyonu ve yetişkin kişiliklerin sabitlenmesi olmak üzere iki işlevi 
vardır. 
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Ailenin ekonomi ve sanayileşme ile olan ilişkisi, 

Kapitalizm öncesi toplumda aile ekonomik bir birimdi. Üretimin örgütlü ve 
büyük birimlerde yapılmaya başlanmasıyla birlikte aile ekonomik bir birim 
olmaktan çıktı. Ailenin birçok işlevi toplumda oluşturulan okul v.b. gibi başka 
kurumsal yapılara aktarıldı. Aile ekonomik bir birim olmaktan çıktı ama aile 
bireyler toplumsal iş bölü- mü içerisinde yerlerini alarak üretimin örgütlü bir 
biçimde yapıldığı fabrikalarda çalışmaya başladılar. Erkek nüfus artı değer 
üreterek ücretli emeği ile üretimde birincil statüye yerleşirken, kadınlar ev 
eksenli yaşamaya devam ettiler. Dolayısıyla işgücü piyasası içerisinde kadın 
emeği ikincil statüde yer alarak alta sıralandı. 

Kentsel ile ve kırsal aile arasındaki farklılıklar, 

Kırsal ve kentsel yapılar arasındaki farklılıkların kapanması Batıda sanayi 
devrimi ile başlayan bir sürece denk düşerken Türkiye’de kentsel ve kırsal 
aile arasındaki yapısal farklılıklar devam etmektedir. Kırsal aile küçük köylü 
mülkiyeti, küçük meta üreticiliği, ücretsiz aile emeği ve uzun dönemli 
mevsimlik işçilik gibi niteliklerle tanımlanırken, kentin dinamikleri oldukça 
faklıdır. Bu farklılıkları anlamanın en iyi yolu köyden kente göç eden ailelerin 
yaşantıları üzerine yapılan çalışmalarda da gördüğümüz emek gücünün 
dönüşümüdür. Uzun yıllar gecekondu çalışmaları altında yapılan bu 
çalışmalar ailelerin köyün bir uzantısı olan bu mahallelerde kentin 
olanaklarından yararlanan orta ve üst sınıf ailelerden farklı bir yaşantı 
sürdüklerini gözler önüne sermiştir. Köyde ücretsiz hane emeği olarak 
çalışan kadın kentte de yine aynı şekilde sosyal güvencesi olmayan düşük 
statülü ve ev işine benzeyen işlerde istihdam edilmişlerdir. 

Aile içerisindeki cinsiyet rollerini ve güç ilişkileri, 

Türkiye’de aile içerisinde ki sosyalizasyon sürecinin de bir sonucu olarak 
annelik ve babalık rolleri baskın roller olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
ataerkil kültürün aktarılması ve ataerkilliğin babanın yaptıklarıyla 
özdeşleşmesi söz konusudur. Ataerkilliğin aynı şekilde kız çocuklar üzerinde 
de farkına bile varamadıkları bir etkisi söz konusudur. Dolayısıyla kız çocuk 
anne ve ev kadınlığı rolü ile kendini özdeşleştirirken erkek çocuk baba ve aile 
reisi rolüyle kendini ifade etmektedir. Bu da toplumların yapısına göre farklılık 
göstermektedir. Erkek tarafından sürekli şiddet uygulanan ailede yaşayan 
erkek çocukla kız çocuğun bu ilişkileri algılaması birbirinden farklı olacaktır. 

Kadının toplumsal konumu ile ilgili temel feminist yaklaşımlar, 
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Kadının toplumsal konumunu farklı bakış açılarından sorgulayan kuramsal ve 

metodolojik çalışmalar bugün artık kadın çalışmaları literatüründe yerini almıştır. 

Öyle ki yalnızca sosyal bilim tarihindeki temel kuramsal yaklaşımları değil, 

kadınların toplumda yaşadıkları sorunları temel alan yaklaşımlarda söz konusudur. 

Bunlar liberal feminizm, radikal feminizm, Marxist feminizm, psikanalitik 

feminizm, varoluşçu feminizm, postmodern feminizm, çokkültürlü ve küresel 

feminizm ve ekofeminizm olarak sıralanabilir. Türkiye’de ise kadınlar kendi bakış 

açılarına ve koşullarına göre feminist bakış açısı edinmektedirler. 

Kadının aile içerisindeki konumunun kadının emeği ile ilişkisi, 

Kadının aile içerisinde ki konumu ekonomi ve sanayi içerisindeki konumundan 

bağımsız değildir. İşgücü piyasası içerisinde ikincil ve düşük statülü işlerde çalışan 

kadın öncelikli olarak ev kadını ve anne rolleriyle ön plana çıkarılmaktadır. Ev 

içerisinde ise karşılığı olmayan ve ev işlerinden ve tüm hanenin yeniden üretimine 

kadar harcadığı emek ise karşılığı olmayan ev içi emektir. Örgütlü kapitalizm 

içerisinde artı değer yaratmadığı iddiası ile erkeğin emeğinin değerini de 

düşürmektedir. 

Kadınların yasal konumları ile ilgili gelişmeler, 

Kadın örgütleri ve feministler yasaların değişmesi için mücadele ettiler ve etmeye 

devam etmektedir. Kadının konumu açısından yasal kazanımlar elde edildi, ancak 

kadınların hakları ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Bunun 

içinde kadın örgütlerine, hukuk örgütlerine ve devlet kurumlarına önemli işler 

düşmektedir. 

Din konusuna temel yaklaşımlar, 

Marx ve Engels dini üstyapıda görür, evrimci ve tarihsel materyalist açıdan 

değerlendirirler. Weber dinleri ortya koydukları teodise bakımından ele alır; 

dinsel etikle ekonomik yaşam arasındaki ilşkileri inceler. Dürkheim dini 

toplumla eşdeğer görür. Durkheim’a göre dinsel ayinde kutsanan toplumun 

kendisidir. Eliade dini başka bir şeye indirgemeden, onun iç mantığını keşfe 

çalışır; yaklaşımı fenomenolojiktir. Pace dini iletişim olarak ele alır; 

peygamberlerin kendilerinden önceki inanç sistemlerini kısmen olumlayarak 

sosyal çevrenin yeni gereksinimlerine uygun biçimde yeniden formüle 

ettiklerini ileri sürer. 

 

Din-laiklik ve sekülerleşme ilişkisi, 
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hem resmi dini olmayan bir devlet öngören hem de din/devlet ayırımının 
türünü anlatan, din ve siyaseti tamamen ayıran bir anlam ifade eder. 
Laiklikten (laicite) de devletin resmi bir dininin olmaması ilkesi ile politik 
söylemin din dışılığı ile birlikte dine dayalı olanlar da dahil eşitlik ilkesini 
zedeleyecek her türlü sanın lağve- dilmesi anlaşılır. “Laisizm din ile siyaset 
arasında kesin bir ayırım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını 
savunan bir doktrindir” ancak laiklik için kıstas olarak din ve devletin ayrılmış 
olması yetmez, dinin siyaset alanından tamamen çekilmiş olması, politika 
unsuru olarak var edilmemesi, ayrıca dine dayalı olanlar da dahil eşitlik 
ilkesini zedeleyecek her türlü sanın lağvedilmesi gerekir. Sekülerleşme ise 
bir süreçtir; dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi diye 
tanımlanır. 

Dinin toplumsal tabaklaşmayla ilişkisi, 

Dinin toplumsal tabakalaşma ile birincil ilişkisi herhangi bir toplumdaki 
tabakalaşmanın dini nitelikte olması durumunda söz konusu olur. Bazı 
durumlarda din bir toplumda var olan tabakalaşmayı kendisi ortaya koyup 
tanımlıyor olmasa bile meşrulaştırıyor olabilir. 

Dinin bazı temel kurumlarla etkileşimi, 

Dinsel etik ile ekonomik yaşam arasındaki ilişkiyi inceleme konusu yapan 
Weber’dir. Weberin çalışmasından dinsel etiğin niyet etmediği halde 
kapitalizmin ruhuna hizmet ettiğini çıkarsayabiliriz Özellikle dinin ekonomi 
kurumuyla ilişkileri inceleme konusu olduğunda Marx ve Weberin 
yaklaşımları birbirini tamamlar nitelikte düşünülebilir. Modern toplum din ve 
siyaset arasında kesin bir ayırım yapan ve toplumda dine sınırlı bir alan 
tanıyan laisist görüş üzerine kuruludur; ancak, dinsel liderlik ile politik 
liderliğin birbirinden ayrılmadığı veya politik liderliğin dince meşrulaştırım 
gereksiniminde olduğu toplumlar da vardır. Din kurumu ortaya çıkışı itibariyle 
aile kurumunun işlevlerine talip olmuş bu yüzden de birey çoğu zaman aile 
ve din arasında seçim yap- mak zorunda kalmıştır. Öte yandan aile ilk 
toplumsallaşma kurumudur. Din ve dinsel yaşantıyı öğrendiğimiz, 
içselleştirdiğimiz veya tavır ve tutum geliştirdiğimiz ilk kurumdur. Din ve birey 
arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri olduğu içindir ki aile kurumu 
kuşaklar boyunca büyük dini organizasyonların üyeliğini devamlı kılmıştır. 
Kehrer din ve aile arasındaki ilişkiler için dört ana başlıkta inceleme konusu 
önermiştir: aynı toplum içinde evlenme (Endogamie) ya da başka bir gruptan 
eş seçmenin (Exogamie) dinle ilgisi, evliliğin devamında çocuk sayısı 
konusunun dinle ilişkilendirilmesi ve ailenin benimsediği eğitimle ilgili 
değerler ve bunların dinle ilgisi. 
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Din ve toplumsal değişme ilişkisi, 

Din de diğer kurumlar gibi değişme karşısında uyum, çatışma veya 
yenilenme/yenilik gibi tepkiler verebilir. Din kurumu ile uzlaşının özellikle 
din/devlet ayrılma modeli bakımından kitlelerce kabul gören ve yerleşik bir 
anlayışın olmadığı toplumlarda dinsel davranış sıklıkla politik nitelik 
kazanabilir ve değişme arzusunu temsil edebilir. Dinin genellikle bütünleştirici 
rolü öngörülür ancak egemenlik üzerine rekabetin yoğun olduğu dönemlerde 
din daima bütünleştirici bir rol oynamamış sık sık şiddetli çatışmalara da 
sebep olmuştur. 

Hukuk Sosyolojisinin temel konu ve amaçların, 

Hukuk sosyolojisi, hukuku toplumsal sürecin bir ürünü olarak ele alır, 
hukukun toplumsal yaşamdan nasıl doğduğunu ve toplumsal yaşamla 
etkileşimini araştırır. Hukuk sosyolojisi, Teorik Hukuk Sosyolojisi ve 
Uygulamalı Hukuk Sosyolojisi olmak üzere ikiye ayrılır. Teorik hukuk 
sosyolojisi, hukuk ile toplumsal yaşam arasındaki karşılıklı etkileşimi inceler. 

Suç ve Sapmaya ilişkin olarak geliştirilen temel yaklaşımlar, 

Biyolojik ve psikolojik temelli yaklaşımlar sapmanın kaynağını bireyin 
genlerinde, fizyolojisinde ya da kişilik özelliklerinde aramışlardır ve sapma bir 
hastalık olarak görülmüştür. Sosyolojik temelli yaklaşımlar ise bireyden çok 
toplumsala odaklanmışlardır ve sapmanın oluşumunu açıklamaya 
çalışmışlardır. 

Eğitimin toplumsal bakımdan amaçlarını ve işlevleri, 

Eğitimin açık ve gizli işlevleri toplumsal işlevleri bağlamında 
değerlendirildiğinde görülmektedir ki eğitim süreçlerinde bireye, toplumun 
tarihsel süreci boyunca oluşturduğu kültürel yapısı aktarılarak toplumla 
uyumlu olması sağlanmakta bunun yanı sıra bireyler eğitim süreçlerinde elde 
ettikleri başarı düzeyi doğrultusunda kazandıkları sosyal statüler ve 
üstlendikleri sosyal roller ile topluma katılmaktadırlar. Eğitim ayrıca bireyin 
kendini gerçekleştirme işlevinin yanı sıra toplumsal bağlamda vatandaşlık 
sorumluluğunu geliştirmesine de yardımcı olarak toplumsal kurumların 
gelişmesine yol açmaktadır. Sonuç olarak toplumsal yaşamın ve toplumsal 
varlığın korunmasının yanı sıra toplumsal değişim yoluyla geliştirilmesi de 
eğitimin başlıca işlevi olmaktadır. 

Eğitim-suç ve sapma arasındaki ilişki, 

1414

http://www.acikogretim.biz/


 

Eğitim ile sapma arasında güçlü bir ilişki bulunduğuna yönelik önemli bulgular 
vardır. Suçluların çoğunluğunun eğitimsiz bireyler olmaları ya da eğitimsiz 
ailelerden geliyor olmaları bu görüşü güçlendirmektedir. Eğitim süreci ile 
kazanılan toplumsal normlar ve kurallara ilişkin bilinç ve hukuksal 
davranmaya yönelik eğilim suç ve sapma davranışlarını azaltmaktadır. 
Eğitimli insanları işlediği suçların da yoğun biçimde gözlenmekte olduğu bir 
gerçektir. Ancak eğitim sürecinin suça eğilimi azalttığı söylenebilir. Eğitim ve 
suç bağlamında giderek önem kazanan bir diğer nokta ise okuldaki sapma, 
suç ve şiddet davranışlarıdır. Okul ortamındaki olumsuz deneyimlerin 
çocukları zaman içerisinde suça yönelttiğine ilişkin bulgular da eğitim ve suç 
arasındaki ilişki açısından değerlendirilebilir. 
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