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Ö N S Ö Z

Bazı yazarlar sosyoloji öğrenmeyi, bisiklet kullanmaya 
benzetirler. O'nu vaktiyle bir kez öğrenmişseniz, kullanması 
son derece kolaydır. Ancak bilmeyen birisine öğretilmesi ise, bir 
o kadar zordur.

Günlük hayatımızda zaman zaman sosyolojik sorular 
soruyor ve onların cevaplarını arıyoruz. Bir diğer ifade ile 
sosyoloji eğitimi almadan da, aslında sosyoloji yapıyoruz.

Sosyoloji, insanın kendi içinden geçerek, topluma/top
lumsala doğru yapmış olduğu entelektüel yolculuğun adıdır.

Günümüz insanı giderek artan bir biçimde, daha çok kendine 
dönük hale gelmektedir. Gelir ve refah düzeyimiz arttıkça, 
kendimize hayranlığımız ve kibrimiz de o kadar artıyor; 
başkalarım  daha az umursar hale geliyoruz.

Her şeyde sadece kendimizi arıyoruz. Hepimiz daha "iyi bir 
yaşam" istiyoruz. Ancak ekonomik ve siyasal krizler bazı 
gerçekleri acı bir biçimde hatırlatana kadar, "bireysel iyi" 
olmanın yolunun, aynı zamanda "toplum sal iy i" den geçtiğini 
unutuyoruz.
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Sosyoloji, bireysel yaşam kalitemizin, toplumsal yaşam 
kalitemizden bağımsız düşünülemeyeceğim iddia eden bir 
bilim dalıdır.

O, her şeye rağmen, "daha güzel bir dünya" olabileceğine 
inananların bilimidir.

Bu kitap, esas olarak bir giriş çalışmasıdır. Sosyolojinin 
temellerini, kavramlarını ve kuramlarını konu almaktadır.

Bilindiği gibi sosyoloji, amatörü en çok olan bilimlerden 
birisidir. Dolayısıyla yazım sürecinde herkesin rahatlıkla 
anlayabileceği bir üslup kullanmaya özen gösterilmiştir.

Sosyoloji, içinde yaşadığımız değişim süreciyle ilişkili ve 
olabildiğince eğlenceli hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bu kitap yazıldıktan sonra, Prof. Dr. Fügen Berkay, Y. Doç. 
Dr. Bedri Mermutlu, Y.Doç. Dr. Mert A. Gökırmak, Dr. Rıza 
Sam, Dr. Memet Zencirkıran, Dr. Uğur Dolgun ve Şenol Baştürk 
metni okuyarak, eksiklerinin giderilmesine yönelik oldukça 
önemli katkılarda bulundular. Zaman ölçüsünde onların 
iyileştirmeye yönelik önerilerinden faydalandım.

Çalışmanın eksiklerinin sadece yazarına ait olduğunu 
hatırlatarak, tüm katkıda bulunanlara gönülden teşekkür 
ediyorum.

Okurlarımız da iyileştirmeye yönelik eleştirilerini 
iletebilirlerse müteşekkir kalırım.

Çıkacağınız yolculuktan eğer keyif alırsanız, bu çalışma 
amacına ulaşmış sayılacaktır.

Veysel BOZKURT
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1 . SO S YO LO JİK  PERSPEKTİF

Hiç merak ettiniz mi, günümüzün gençliği ile onların anne ve 
babalarının gençken sahip oldukları değerler arasındaki farkla
rı? Neden kadınlar toplumda erkeklere göre daha geri planda
dırlar? Neden aile, içinde yaşadığımız toplumda son derece 
önemlidir? Neden günümüzün aile yapısı geçmişin aile yapı
sından oldukça farklıdır? Neden boşanmalar artıyor? Neden 
aşk evlikleri geleneksel toplumlarda yaygın değildi? Neden 
farklı gelir gruplarından gelen gençler, bir çok bakımdan farklı 
değerlere sahiptirler?

Şimdiki ailenizde değil de çölde bir bedevi ailesinde büyü
müş olsaydımz, acaba şu anda nasıl bir birey olurdunuz? Ya da 
kendinizi Nepal'de çobanlık yapan bir ailenin üyesi olarak ha
yal edin. Henüz bir yaşınıza girmeden sizi çocuğu olmayan bir 
Kraliyet Ailesi'nin evlatlık edindiğini düşünün. Nasıl bir haya
tınız olurdu?

Aslında bunlara benzer sorular sormaya başladığınızda 
"amatör sosyoloji" yapmaya da başladınız demektir.
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SOSYOLOJİ NEDİR?

Sosyoloji içinde yaşadığımız dünyayı anlamaya çalışan, son 
derece heyecan verici bir bilim dalıdır. Bazı yazarlara 1 göre 
sosyal bilimler içinde en ihtiraslısıdır ve alanı son derece geniş
tir. Göç, toplumsal değişme, sanayileşme, romantik aşk, din, 
savaş, hukuk, suç, gençlik sorunları ve küreselleşme vb. sosyo
lojinin ilgilendiği konulardan sadece bir kısmım oluşturuyor.

Berger'in2 ifadesiyle, sosyoloji " özeldeki geneli" ya da "benzer
lik içindeki farklılığı" gören bilim dalıdır. Sosyolojinin en önemli 
bilgeliği, şeyler göründüğü gibi değildir. Sosyal gerçeklik, çok 
sayıda anlam katmamna sahiptir. Her yeni katmanın keşfi bü
tünün algılanışını değiştirir. Berger'a göre "Sosyoloji, bir uygu
lama değil, anlama çabasıdır."

Sosyoloji, bir çok sosyal bilim dalında olduğu gibi, genç bir 
bilim olarak değerlendirilir. İsim babası, daha sonraki bölümde 
sosyolojiye katkıları incelenecek olan Auguste Comte'tur. La
tince eş, arkadaş, birliktelik (companion) anlamına gelen 
"socius" ile Yunanca inceleme (study) anlamına gelen "logos" 
sözcüklerinin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Kelime 
anlamı itibariyle, "Toplumsal üyeliğin temellerinin incelenme-^ 
si" olarak tanımlanabilir.3

Giriş kitaplarımn hemen hemen tümünde sosyoloji, "toplu
mu inceleyen bilim dalı" olarak tanımlanır. Ancak bu tamm doğ
ru olmakla birlikte yetersizdir. Çünkü diğer sosyal bilim dalları 
da farklı şekillerde de olsa toplumu incelerler.

Sosyologlar, bilim anlayışlarındaki farklılıkların da etkisiyle, 
çok çeşitli sosyoloji tanımları yapmışlardır. Örneğin Durk-

1 Taylor, S.; Sociology: Issues and Debates, MacMillan Pub. London, 1999, s.l
2 Berger, P.; Invitation to Sociology: Humarıistic Perspective, NevyorkAchor, 1963, 

s.23 vd.
3 Abercrombie, N.; Hill, S.; and Tumer, B.S.; Dictionary o f  Sociology; Penguen, 

1994, s. 396.
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heim'a göre, "toplumsal kurumlann". Giddings'e göre, "toplumsal 
olaylann (fenomenlerin)" bilimidir. Weber sosyolojiyi, "toplumsal 
eylemi (action) inceleyen bilim". SirnmeLise. "insan ilişkilerini ince
leyen bilim" dalı olarak tanımlamıştır4.

Bazı çağdaş yazarlar5 da sosyolojiyi, "insan toplumunun sis
tematik ve kuşkucu incelemesi" olarak tanımlamışlardır. Botto- 
more'a6 göre sosyoloji, toplumsal antropoloji ile birlikte, toplu
mun belli bir yanım değil de, toplumsal hayatı bir bütün olarak 
ele almak isteyen; toplumu oluşturan sosyal gruplar ve kurum
lar arasındaki dokusal ilişkileri incelemeye kalkışan ilk bilim 
dalıdır. Bu bakımdan sosyolojinin temel iddiası, toplumsal 
yapıdır; yani belli bir toplumdaki eylem ya da davranış formları 
arasındaki sistematik karşılıklı ilişkilerdir.

Sosyoloji, bireylerin içinde yaşadıkları toplumsal bağlamdan 
ayrı düşünülemeyeceğini savunur. O, toplumun farklı parçaları 
arasındaki iç bağımlılığı vurgular. Yaptığı genellemelerle spesi
fik olayların tanımının ötesine geçer. Sosyoloji, toplumlarm 
nasıl oluştuğunu sorarak başlar ve toplumsal yaşamı sorgular.7 
Sosyoloji, toplumsal deneyimlerimizi anlamaya çalışan entelek
tüel bir disiplin olma iddiasındadır.8

İnsanlar sosyal varlıklardır. Aşk ilişkilerinden savaşa kadar, 
yaptığımız her şey başkalarıyladır. Bizler sürekli gruplar inşa 
ederiz. Bizim umutlarımız, korkularımız, fırsatlarımız, kimli
ğimiz ve davranışlarımızın hepsi, sosyal anlayışları ifade eder. 
Kim olduğumuz, toplumdaki konumunuzla yakmdan ilişkili

4 Koenning, S.; Sosyoloji: Toplum Bilimine Giriş, Ütopya yay. İstanbul, 2000, 
s .l.

5 Macionis ve Plummer, Sociology: A Global Introduction, Prentice Hail Europe, 
New York,1998, s. 4

6 Bottomore, T.B.; Toplumbilim, Çev. Ü. Oskay, Doğan Yay. İstanbul, S. 15.
7 Taylor, A.g.e., s. 2.
8 Berger, P.E.; Berger, B.; Sociology: A Biographical Approach, Basic Books, 1995, 

s.3...
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dir. Eğer sokakta yaşayan bir insan ya da bir şirketin tepe yöne
ticisi olsaydık hayatımız çok farklı olurdu.9

Sosyologlar, zihin okuyucuları ya da geleceği söyleyen falcı
lar değillerdir. Fakat onlar daima yabancıları tanımlar ve gele
ceği tahmin etmeye çalışırlar. Sosyoloji, insan davranışının geniş 
bir perspektif içinde incelenmesidir. Bazı yazarlar, sadece bir 
sosyoloji yoktur, sosyolojiler vardır diyor. Bugün sosyolojide, 
50'den fazla alt uzmanlık alam mevcuttur.10

Smelser'm da belirttiği şekilde, bugün adeta güneşin altındaki 
hemen hemen her şeyin sosyolojisi vardır. Bazı yazarlara göre sos
yoloji, son derece parçalanmış bir biçimde uzmanlaşmıştır ve 
ilgili literatürü ortak bir temele oturtmak son derece güçtür. Bu 
yazarlar, sosyolojinin alanının son derece dağımk ve ortak bir 
kimlikten yoksun olduğunu iddia etmektedirler. Ancak Smel
ser'm da haklı olarak belirttiği şekilde bu yorumlar abartılıdır11.

Bu olağan üstü geniş ilgi alanına rağmen, eklektik bir yakla
şımla sosyolojiyi " toplumu, grupları, toplumsal ilişkileri ve kurum
lan sistematik olarak inceleyen bilim dalı"'12 şeklinde tanımlayabili
riz.

9 Gelles, R.J.; and Levine, A.; Sociology: An Introduction, Fifth Edition, 
McGroaw-Hill,Inc., 1991, s.6.

10 Bkz.Kamyemer, K.C.V.; Ritzer, G.; Yetman, N.R.; Sociology:Experiencing 
Changing Societies, Forth Editon, Ally And Bacon, 1990, s. 3; Macionis, J.J.; 
Sociology, Sixth Edition, Prentice Hail, New Jersey, 1997, s.l; Schaefer, R.T.; 
Lamın, R.P.; Sociology: 1995, s.5.

11 Smelser, J.N.; Sociology, Blackwell Publisher, Massachusetts, 1994, s.8.
12 Giddens, A./l; Introduction To Sociology, Norton, London, 1996, s.l; Gelles, 

R J.; and Levine, A.; Sociology: An Intoduction, Fifth Edition, McGroaw- 
Hill,Inc., 1991, s.6; Thomson, W.E; and Hickey, J.V.; Society in Focus, Third 
Edition, Longman, New York, 1999; s.5.
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SOSYOLOJİK HAYAL GÜCÜ

Bir yazar13, sosyolojinin bize içinde yaşadığımız topluma 
"uzaylı yaratıklar gibi bakma becerisi kazandırdığını" söyler. Bir 
başka yazara14 göre ise sosyoloji, herkesin genelde işine burnu
nu sokan sinir bozucu bir yabancı gibi davranır. Sosyoloji sorular 
sorarak rahat ve sesiz hayat tarzını bozar; belli şeyleri bulmaca
ya dönüştürür ve bildik olanı bilmedikleştirir. Kipling'in15 öy
küsündeki kırkayak gibi, öz bilinç kazandığında insan adım 
atamaz hale gelebilir veya bazıları kendilerini aşağılanmış his
sedebilir. O güne kadar bildikleri ve gurur duydukları değer
den düşer. İnsan şoka uğrayıp, hoşnutsuz olabilir.

İnsanlar, temel varoluş kaygılarım aşabilmek için, büyülü, gi
zemli ya da fantastik dünyalar yaratırlar. Bu hayali dünya
lar/ değerler, bir çok insan için birer sığmak olur. Oysa sosyolo
ji, hayatın büyüsünü bozan bir bilim olmuştur.

Bourdieu'ya16 göre sosyoloji, sadece toplumu değil, kendisi
ni de sürekli olarak sorgular. Sosyoloji yapmamn özel güçlüğü, 
sıklıkla insanların bulacakları şeyden korkmalarıdır. Sosyoloji, 
hiç durmadan, kendisini uygulayan kimseyi, katı gerçeklerle yüz 
yüze getirir.

Ancak bazı rahatsız edici taraflarına rağmen sosyoloji bir 
perspektif, dünyaya bakış açısı sunar. Sosyolojik perspektif 
aym olmayan dünyalar arasında pencereler açar. İçinde yaşadığı

13 Osbome, R.; Loon, B.V.; Irıtroducing Sociology, New York, 1999, s.4.
14 Bauman, Z., Sosyolojik Düşünmek, Çev. A.Yılmaz, Ayrmtı yay. İstanbul, 1999, 

s. 23.
15 Kipling'in öyküsündeki kırkayak, kırk ayağının kırkını da rahatlıkla kullana

rak gayet güzel bir şekilde yürürken, karşısına çıkan bir dalkavuk, onun eşsiz 
hafızasına övgüler düzmeye başlar ve hiçbir zaman yirmi birinci ayağından 
önce on ikinci ya da otuz beşinciden önce yirmidokuzuncuyu atamadığını 
söyler. Acımasızca özbilinç kazandırılan kırk ayak, artık adım atamaz olur . 
Bkz.Age., s.24.

16 Bourdieu, P., Toplumbilim Sorunları, Kesit Yaymcıhk, Tür. I. Ergüden, İstan
bul, 1997, s.20.
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mız dünyayı geniş bir sosyal bağlamda görmeyi sağlar. Sosyolojik 
perspektifin temelinde insanların toplum tarafından nasıl etkilen
dikleri vardır.17

Toplumsal dışlanmışlar arasında sosyolojik bakış açısı daha 
yaygındır. Almanya'da yaşayan bir Türk, İngiltere'de yaşayan 
bir Pakistanlı'mn deneyimlerinde, ırk faktörünün etkisini öğ
renmeleri uzun sürmez. Bu durum kadınlar, gayler, lezbiyenler, 
özürlüler, evsizler ve yaşlılar için de söz konusudur18 Özellikle 
büyük toplumsal krizler insanların dengesini bozar ve sosyolo
jik bakış açışım uyarır. Nitekim daha somaki bölümde görüle
ceği şekilde, sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışı, böyle bir 
dönemde olmuştur.

Birey ve toplum arasındaki karşılıklı bağımlılık, sosyolojinin 
ana odak noktasım oluşturur. Onun anlaşılması, geniş bir top
lumsal bağlamda kendimizi anlamayı yani sosyolojik bir hayal 
gücünü (sociological imagination) gerektirir. Sosyolojik  hayal 
gücü ile içinde yaşadığımız toplum ve kendimiz arasındaki ilişkiyi 
daha İyi görebiliriz. Mİlls'İn h p lirtt-iğ i . g p k i ld ^  " tn r ih "  İ İP  “ h iy n o rn -  

fi" arasmdaki ilişkiyi daha ivi kavrayabiliriz. Bizler bir açıdan 
toplumun ve içinde yaşadığımız tarihsel süreçlerin ürünleriyiz. Fakat 
aynı zamanda tarihi yayan insanlarız. Davranışlarımızla toplumu 
değiştirir, onun üretimine katkıda bulunuruz.19 Bu ayrım sosyo
lojik açıdan çok önemlidir. Çünkü bu bizim genel olanda özel 
olam görmemizi sağlar.

Mills'e20 göre , toplumu ve b ireyi birlikte ele almadıkça, ne 
-birevin-havatmj. no -de toplum ta r ih in i tam olarak kavrayabili
riz. İnsanlar karşılaştıkları sorunları, güçlükleri, felaketleri,

17 Henslin, J. M.; Essmtials o f  Sociology, A Down-to-Earth Approach, Ally and 
Bacon, 1996, s.2.

18 Macionis/PIummer, Age. s.12:
19 Thomson/Hickey/Society in Focus., s.5.
20 Mills, C. W.; Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ü.Oskay, Kültür Bakanlığı Yay. 1979, 

s.8 vd.
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tarihsel değişmeler ya da kurumsal ilişkiler ve çatışmalar açı
sından düşünüp değerlendirmemektedirler. İnsanlar, mutluluk 
ve refah içinde yaşadıklarında, bunun toplumun o günkü du
rumu sayesinde olduğunu fark etmemektedirler.

Sosyolojik hayal gücü, tarihsel dönemlere ve bu dönemlerin 
olgularına, çok sayıdaki insamn meslekleri ve iç yaşamları açı
sından bakabilme yeteneğini kazanır. Bireylerin kişisel huzursuz
lukları, bazı toplumsal sorunlara bağlı olabilir. İnsamn kendi ha
yatının anlamım kavrayabilmesi ve kendi geleceğim görebilme
si için, içinde yaşadığı tarih döneminin ve diğer insanlarm bi
lincinde olması gerekir. Örneğin 100 bin nüfuslu bir kentte, 
adamın biri işsizse ve başka hiçbir istihdam dışı nüfus yoksa, 
bu kişisel bir sorundur. Çözümü için söz konusu adamın karak
teri, becerileri, yararlanabileceği mevcut olanaklar üzerinde 
durmak gerekir. Fakat çalışabilir nüfusu 50 milyonu bulan bir 
ülkede, nüfusun 15 milyonu istihdam dışında kalmışsa (yani 
işsizse), bu bir toplumsal sorundur ve çözümü için, tek tek birey
lerin imkanları, becerileri ve karakteri üzerinde durmamız yet
mez. Çünkü toplumsal yapı çöktüğü için bireyler, iş bulamaz 
(ya da göremez) hale gelmişlerdir.

Mills'in verdiği bir başka örnek ise evlilik sorunu ile ilgilidir. 
Evlilikte erkek olsun, kadın olsun, bir çok insan kişisel sorunlar
la karşı karşıya kalabilirler. Ama her 1000 evlilikten 250'si, evli
liğin ilk dört yılı içinde boşanmayla sonuçlamyorsa, ortada aile 
ve evlilik kurumuyla, hatta onları oluşturan temeldeki diğer 
kurumlarla ilgili yapısal bir sorun var demektir.

Kısaca ifade etmek gerekirse, sizin birey olarak yaşam kaliteniz, 
büyük ölçüde toplumun yaşam kalitesine bağlıdır.

TOPLUM, TOPLUMSAL DAVRANIŞ VE TOPLUMSAL İLİŞKİ

Şu ana kadar sürekli olarak sosyolojinin toplumu inceleyen 
bilim dalı olduğu vurgulandı; ancak toplumun ne olduğu üze
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rinde durulmadı. Sosyolojinin temel inceleme nesnesi olan top
lumu bazı yazarlar21, "kenarları olmayan bir ağ"a benzetiyorlar.

Durkheim'a22 göre toplum, bireylerin basit bir toplamı değildir. 
O'nun için toplum " kendine has nitelikleri olan, özgül bir gerçekliği 
temsil eder". En basit tanımıyla toplum, bir kültür ve bölgeyi payla
şan insan grubudur23. Bir başka yazar ise benzer şekilde toplu
mu24, ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yer
leşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insan
lardan oluşan bir grup olarak tanımlamaktadır.

İlk bakışta bıraktığı izlenimin aksine "toplum " son derece 
muğlak bir kavramdır. Sonuna toplum sözcüğünü ekleyerek 
kullandığımız kavramların (ör. kapitalist toplum gibi) toplum 
olup olmadığı tartışmalıdır. Örneğin "sembolik etkileşimci"ler, 
toplum diye bir şeyin olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre 
toplum, hakkında bilgi sahibi olamadığımız ya da doğru anla
yamadığımız şeyleri kapsayan yararlı bir terimdir. Buna karşı
lık bazı sosyologlar toplum kavramına, kendi ayakları üzerinde 
duran gerçeklik gözüyle bakarken, bazıları da, onun ulus dev
letle özdeşleştirilmesine karşı çıkmıştır25. Günümüzde özellikle 
küreselleşme sürecinin yaptığı etki, sosyologların toplum kav
ramım yeniden gözden geçirmelerine yol açmıştır.

Yine toplum, "yerleşik ilişkiler"\ ifade eden bir kurumlar bü
tünüdür. Bütün toplumlarda evlilik, piyasa, dini ritüeller ve 
hukuk gibi kurumlar vardır. Toplumlar geliştikçe de bu kurum
lar, artan bir biçimde uzmanlaşır ve örgütlü hale gelir. Kurum 
sözcüğü, sık sık örgüt yerine kullanılır. Örneğin eğitim kurumu 
denildiğinde, okullar ve üniversitelerin akla gelmesi gibi.

21 Bkz. Sezai, İ.; Sosyolojiye Giriş, Martı yay. Ankara,2002, s.7.
22 Durkheim, E. Toplumbilimsel Yöntemin Kuralları, Çev. C.B.Akal,B/F/S Yay. 

İstanbul, 1985, s.120.
23 Henslin, J.M., Essential of Sociology, Age. S.2..

24 Marshall, G.; Sosyoloji Sözlüğü, (Çev O. Akınhay, D.Kömürcü), Bilim ve sanat 
yaymevi, Ankara, 1999, Age., s.732.

25 Age., s.732.
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Öte yandan kurumlar, birbiriyle ilişkili karmaşık bütünler
dir. Eğitim kurumunu ele alın; eğitim, siyaset kurumuyla ya
kından ilişkilidir. Çünkü hem finansmanında, hem de idaresin
de siyaset kurumunun aldığı kararlar son derece belirleyicidir. 
Benzer şekilde, siyaset kurumu ekonomi ile yakından ilgilidir; 
çünkü finansmamm vergiler yoluyla yapar. Öte yandan eko
nomi kurumu eğitim kurumu ile yakından ilişkilidir; çünkü, 
ekonominin gereksinim duyduğu nitelikli emek, eğitim kuru- 
munda yetiştirilmektedir. Kurumlan, birbirinden yalıtılmış 
olarak düşünmek mümkün değildir.26 Günümüzde -aileden 
başlayarak, uluslararası örgütlere kadar giden bir perspektifte- 
toplum kavramı çok daha geniş bir bağlam içinde kullanılmaya 
başlanılmıştır.

Sosyolojinin bir başka anahtar kavramı da " toplumsal davra
nış" tır. Bilindiği gibi VVeber'e göre sosyoloji, toplumsal davra
nışı/ eylemi (action)27 yorumlayarak anlamak ve bu yolla dav
ranışı kendi akışı ve yarattığı etkileri ile birlikte sebeplerini 
ortaya koyarak açıklamak isteyen bir bilimdir. Weber, toplum
sal davranış kavramım ise oldukça ayrıntılı bir biçimde açık
lamak yoluna gitmiştir28:

• Her davramş toplumsal davramş değildir. Sadece nesnelere 
yönelmiş olanlar da toplumsal davranış değildir. İçsel tu
tumlar, başkalarının davranışlarına yönelmiş olmaları halinde 
toplumsal davranış olur. Tek başına yapılan dua gibi davra
nışlar toplumsal davramş sayılmazlar. Bir bireyin ekonomik 
faaliyeti, ancak ve sadece başkalarımn davranışlarım dikkate 
aldıkları takdirde toplumsal bir davramş olabilir.

26 Fulcher, ].; Scott, J.; Sociology, Age., s. 11.
27 VVeberle ilgili, İngilizce literatürde, "toplumsak davranış/social behaviour" 

kavramı değil, "toplumsal eylem/social action" kavramı kullanılmaktadır. 
Ancak VVeber'in Almanca'dan yapılan Türkçe çevirilerinde, eylem yerine 
davranış kullanıldığı için, biz de burada davranışı kullanmayı tercih et- 
tik.Bkz. VVeber, M., Sosyolojinin Temel Kavramları, M. Beyaztaş, Bakış yay. İs
tanbul, 2002.

28 VVeber, M., Age. S. 40-3.
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• Toplumsal davramş, başkalarının geçmişte ve şimdi yaptığı 
veya ileride yapması muhtemel davramşlara karşı yapılmış 
olabilir. Daha önce yapılmış bir saldırının intikamını almak; 
şu andaki bir saldırıyı savuşturmak veya ileride olabilecek 
bir saldırıya savunma önlemleri almak gibi.

• Her insan ilişkisi, toplumsal nitelik taşımaz. Tutum ve dav
ranışların sadece başkalarına yönelik olanları, toplumsal ni
teliğe sahiptirler. Örneğin bisikletli iki kişinin birbiriyle çar
pışması doğal bir olaydır. Fakat çarpışmamak için diğerine 
yol verme teşebbüsü ya da karşılıklı bağırıp çağırmalar, 
kavga veya dostça uzlaşma davranışları birer toplumsal 
davranıştır.

• Toplumsal davramş ne çok sayıda insan tarafından sergile
nen benzer davranışların, ne de başkalarının etkisi altında 
sergilenen davranışların aynısıdır. Örneğin "yağmurun 
yağması ile sokaktaki insanlarm bir kısmının aym anda şem
siyelerini açmaları" halinde başkalarının davranışına yö
nelme yoktur.

VVeberyen teoride toplumsal davramş (eylem), anahtar kav
ramlardan birisidir. O'nun sosyoloji teorisini anlamak için top
lumsal davramş/eylem türlerine daha yakından bakmakta 
fayda vardır. VVeber toplumsal davranış türlerini dörde ayırır. 
Bunlar:

• Amaçla ilişk ili rasyonel davranış (zweckrational): Kişinin 
dış dünyada nesnelerin ve insanların davranışları ile beklen
tilerde bulunması ve bu beklentilerini akılcı şekilde ölçüp 
biçerek, kendi belirlediği amaca ulaşabilmek için birer 
"araç" olarak kullanması veya amaca ulaşması için "koşulla
rı" değerlendirmesidir. Aron, VVeber'in bu davranış tipini 
açıklarken, köprü inşa eden mühendisin, para kazanmaya 
çalışan spekülatörün, zafer elde etmek isteyen generalin
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davranışını örnek veriyor29. Burada aktör, amacını açıkça ta
sarlamış ve buna ulaşmak için araçları düzenlemiştir.

• Değerle ilişk ili rasyonel davranış (tvertrational): Kişinin bir 
davranışı, sırf ahlaki, estetik ya da dini bakımdan taşıdığına 
inandığı değerlerden dolayı sergilemesi ve bunu yaparken 
de davranışın doğuracağı sonuçları dikkate almasıdır. Değer 
bilinciyle yapılan davranış, hep inamlan "ilkeler"e ya da ki
şinin kendisinden beklenildiğine inandığı "talepler"e uygun 
şekilde davranmasıdır. Gemisiyle birlikte batan kaptanın 
davranışım buna örnek gösterebiliriz.

• Duygusal davranış (affektuel): Anlık duygusal tutum ve 
heyecanlarla yapılan davranıştır. Duygusal davramş, alışıl
mamış yani günlük olmayan bir tahrike karşı, kendi kontro
lünü kaybederek yapılmış tepki halinde kendim gösterebilir. 
Örneğin ağlayan çocuğa tokat vuran annenin ya da futbol 
maçmda sinirlerinin denetimini kaybeden oyuncunun attığı 
yumruk duygusal davranıştır.

• G eleneksel davranış (traditional): Kişinin yerleşik alışkan
lıklara göre davranmasıdır. Geleneksel davramş, genellikle 
müphem ve belli başlı tahriklere karşı alışılmış şekilde tepki 
gösterme niteliğindedir. Alışkanlıklardan oluşan davranış
lar, bu davranış tipine daha yakındır. Anlamlı davranışlar 
sınırında yer alarak, toplumsal davramşlar kategorisine gi
ren geleneksel davranışlarda, alışkanlıklara bağlılık belli bir 
anlamda ve derecede bilinçli şekilde devam ettirilmektedir. 
Geleneksel davranışlar bu durumda değer-bilinçli davranış
lara yaklaşmaktadır. Ancak bütün bunların "ideal tipler" ol
duğu akılda tutulmalıdır.

29 Aron, R., Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. K. Alemdar, İş Bankası yay. 
Ankara, 1986, s. 482-3.
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VVeber, toplum sal ilişk iyi ise30, tarafların bir anlam etrafında, 
birbirine göre uyarlanmış ve o anlama yönelmiş davranışlar sergile
mesi olarak tanımlamaktadır. O'na göre, toplumsal ilişki, ta
mamıyla ve sadece belirli bir anlamlı tarz içinde, toplumsal dav
ranış sergileme ihtim alinden  ibarettir. Bu ilişkinin içeriği, kavga, 
düşmanlık, aşk, dostluk, sadakat, alışveriş, bir sözleşmenin 
yerine getirilmesi veya iptali, ekonomik, cinsel veya başka türlü 
rekabet; sınıfsal veya milli dayamşma olabilir. Kavram, taraflar 
arasında dayamşma mı yoksa çatişma mı olduğunu belirtme- 
mektedir. Toplumsal ilişki, geçici ya da sürekli olabilir.

BİREY VE TOPLUM

Sosyologlar, ağırlıklı olarak toplumun birey üzerindeki etki
sine yoğunlaşırlar ve genel eğilim itibariyle de bu süreçte top
luma öncelik tamrlar. Bu durum özellikle pozitivist geleneğin 
temsilcileri için geçerlidir.

Ancak bu geleneğin karşısında yer alan -başta sembolik etki- 
leşimciler olmak üzere- toplumdan ziyade bireye ve küçük 
gruplara öncelik veren sosyologlar da vardır. Uzun yıllar İngil
tere başbakanlığım yapan M. Thatcher, bir konuşmasında (Şu- 
bat/1979) " Toplum diye bir şey yoktur, sadece bireyler, kadınlar ve 
erkekler vardır” diyor31.

Acaba Thatcher'm ima ettiği şekilde toplum bir illüzyon 
mu? Toplum dediğimiz şey sadece bireylerin toplamından mı 
ibaret? Eğer öyleyse, bireyi inceleyen bilim dalı olan psikoloji, 
sosyolojinin görevini de üstlenmeye yetmez mi? Eğer bireyler 
istedikleri her şeyi yapabilselerdi -cinayetler dahil- her türlü 
sapkın davranışı sonuçta kabul etmek zorunda kalmaz mıydık?

30 Werber, Age. s s. 49-53.
31 Kingdon, No Such Thing As Society'?, Open University Press 1992, s.l.; 

Osbome, Loon., Age., s. 6.


