
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

ilk ve ortaça¤daki toplumsal düflüncenin temellerini inceleyecek,
sosyolojinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›nda rol oynayan etkenleri
aç›klayacak,
ilk sosyologlar›n toplum konusundaki düflüncelerini ve sosyolojinin üç te-
mel yaklafl›m› olan fonksiyonalist, çat›flma ve etkileflimcilik yaklafl›mlar›n›
aç›klayacak,
yeni yaklafl›mlardan sosyal al›flverifl kuram› ve feminist kuram› tart›flmalar›
ile inceleyebileceksiniz.
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Karl Marx, gerek ekonomi gerekse sosyoloji alan›nda yapt›¤› çal›flmalarla dünya-
da birçok kifliyi etkisi alt›na alm›fl önemli bir sosyal bilimcidir. 

Marx’›n yaflam› ise tam bir çeliflkiler yuma¤›d›r. Almanya’n›n Trier kentinde
do¤an Marx, 1841’de doktoras›n› kazanm›fl ve daha sonra bir gazetede editör
olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Fakat Marx’›n devlet otoritelerine yöneltti¤i ard› ar-
kas› kesilmeyen toplumsal elefltiriler, onu Almanya’dan Paris’e göç etmeye zorla-
m›flt›r. Daha sonraki dönemde yaflad›¤› çeliflkiler onu Fransa’dan da kaçmaya
mecbur etmifl ve ölünceye kadar da Londra’da zaman›n›n büyük bir k›sm›n› kü-
tüphanede geçirerek yaflam›flt›r.

Karl Marx, Max Weber ve Emile Durkheim gibi sosyolojinin gelifliminde gerçek-
ten önemli katk›lar› olmufl sosyal bilimcilerden birisidir. Fakat, Amerikal› sosyo-
loglar 1960'lara kadar Marx'›n düflüncelerine çok az ilgi göstermifllerdir. Peki bu-
nun nedeni nedir? Bunun cevab›, Marx'›n endüstriyel-kapitalist topluma aç›kça
yöneltti¤i elefltiride yatar. ‹lk dönem sosyologlar› genellikle onun fikirlerini ciddi
bilimsel çal›flmalar olarak görmemifl, sadece "politika" olarak de¤erlendirerek göz
ard› etmifllerdir. Fakat, Marx'a göre bilim politika idi. Birçok sosyolog Max We-
ber'in ileri sürdü¤ü ve araflt›rmac›lar›n kendi de¤erlerinin en aza indirgeyerek ya
da gizleyerek araflt›rma yapmalar› gerekti¤i anlay›fl›n› savunurlarken, Marx de-
¤erleri düflünüfl biçiminin tam merkezine yerlefltirmifltir. 

Marx yaln›zca toplumu gözlemlemekle kalmam›fl, kapsaml› bir toplumsal de-
¤iflme kuram› ortaya atm›flt›r. De¤erlerin, tüm düflünceleri nereye kadar flekillen-
dirdi¤ine dikkat etmeliyiz ki, Marx'›n toplumsal analizi de sosyolojide önemli bir
yaklafl›m olarak hak etti¤i ilgiyi sonunda görebilsin.

Kaynak: MACIONIS, John J. and  Ken PLUMMER, Sociology a Global Introduction, Prentice Hall, 1998.

Bu ünitede verilen k›sa bilgi size sadece yol gösterici niteliktedir. Di¤er kaynaklara ula-
flarak bu yöndeki bilgilerinizi gelifltirin.
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G‹R‹fi
Sosyoloji ne zaman bafllad›? Bu soruya cevap verebilmek baz› bak›mlardan hiç de
kolay de¤ildir. Örne¤in, ‹sa do¤du¤u zaman, Eski Yunanl›lar ve Romal›lar insan
davran›fllar›na iliflkin karmafl›k bir felsefi görüfle sahiptiler. Hatta çok eski insan-
larda bile toplumsal yaflam›n nas›l oldu¤una iliflkin bir tak›m çabalar›n var oldu-
¤unu biliyoruz. Onlar bile kendi kendilerine, neden savafl›yoruz; neden baz› in-
sanlar daha zengin ve güçlüdür fleklindeki sorulara cevaplar bulmaya çal›flmak-
tayd›lar. Ancak onlar›n cevaplar› daha çok hurafelere, mitolojiye, sihire, bat›l
inançlara veya y›ld›zlar›n o anki yerlerine dayal›yd›. Yani düflüncelerini do¤rula-
ma di¤er bir deyimle s›nama flans›na sahip de¤ildirler. Yapt›klar› gözlemler ço-
¤unlukla yeterli de¤ildi. 

Bütün bilimler geliflmelerini bir tak›m teorilere ba¤l› olarak aç›klamaktad›rlar.
Bu teoriler sistematik araflt›rmalarla do¤rulan›r veya çürütülür. Yani yanl›fll›klar›
gösterilerek b›rak›l›r. Bu nedenle sosyolojinin de uzun bir geçmifli ve bir kuram-
sal geliflimi bulunmaktad›r. ‹flte bu ünitede çok k›sa da olsa bu geliflimi anlatma-
ya çal›flaca¤›z.

‹LK VE ORTA ÇA⁄DA TOPLUMSAL DÜfiÜNCE              
Toplumsal düflüncenin tarihi, insan›n düflünce tarihi kadar eskidir. Toplumsal dü-
flünce ilk olarak filozoflar›n felsefe sistemlerinde yer alm›flt›r. Bu düflünceler sonu-
cunda sosyoloji bir bilim dal› olarak ortaya ç›km›fl ve geliflmifltir. ‹lkça¤daki düflü-
nürler iki gruba ayr›larak incelenmektedir. Bunlar Sokrat'tan öncekiler ve sonraki-
lerdir. Sokrat'tan önce Sofistler'e rastl›yoruz. Sofist sözcü¤ü Yunanca "bilen, bilgi-
li kifli" demektir. Onlara göre toplum, yapma ve uzlaflmaz bir varl›kt›r, insanlar ta-
raf›ndan oluflturulmufl suni bir yap›d›r.

Toplum, insanlar›n gizli bir uzlaflmas›yla oluflmufltur. As›l olan toplum de¤il
do¤ad›r. Do¤adan insanlar dil ve kanun olmaks›z›n yaflarlar. Sokrat'tan sonra ise
iki önemli bilgin Platon (Eflatun M.Ö. 427-347) ve Aristo'dur.(M.Ö. 384-322)

Platon'a göre birey, içinde yaflad›¤› devletin karakterini tafl›r. Bu nedenle, in-
san› tan›mak için onun içinde yaflad›¤› toplulu¤u gözönünde tutmak gerekir. Top-
lum bir bütün ve sistemdir. Tanr› taraf›ndan kurulmufl bir düzene sahiptir. Bu dü-
zenin bafl›nda yöneticiler bulunur. Ondan sonra asker, tüccar, çiftçi ve köleler ge-
lir. Toplumsal düzen bir insan vücuduna benzer. Nas›l bir vücutta her organ›n bir
görevi varsa, toplumu oluflturan s›n›flar›n da belirlenmifl görevleri vard›r. Örne¤in,
yöneticiler bafl, köleler ise kol ve ayaklard›r. Toplum dünya içinde en yücedir da-
ha sonra ruh ve Allah mertebeleri gelir.

Aristo ise hocas› Platon'un etkisi alt›ndad›r. O da insan› toplum içinde yaflayan
bir varl›k olarak görür. Birey kendi varl›¤›n›n anlam›n› toplum içinde yaflamakla
anlar. ‹nsanl›k toplumu Aristo'ya göre ahlak ve hukuk esaslar›na dayan›r. Bu ne-
denle di¤er topluluklardan ayr›d›r. Aristo, Platon'a göre daha gerçekçidir; "Bütün,
parçalar›n toplam›ndan fazla bir fleydir." tezini ortaya atm›fl ve "esas olan somut
oland›r" görüflünü benimsemifltir. Aristo'nun en önemli eseri "Politika" adl› çal›fl-
mas›d›r. Görüldü¤ü gibi her iki düflünür de idealist bir toplum düzeninden söz et-
mekte ve toplum ile devlet aras›ndaki fark› görememektedirler.

Hristiyan düflünürler, Eski Yunanl›lardan bafllayarak Rönesans'a de¤in mistik
skolastik dünya görüflü alt›nda bir ilerleme gösterememifller, bireysel ve toplum-
sal sorunlara olumlu yaklaflamam›fllard›r. Bilindi¤i gibi bu görüfl toplumun temeli
ve düzeni olan kanunlar›, akl›n prensiplerinden ç›karmaya ve akl›n kurallar›n›
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Hristiyanl›¤›n kutsal kitab› olan (‹ncil'in) emirleriyle uzlaflt›rmaya çal›fl›r. Buna gö-
re devlet, Allah'›n istemifl oldu¤u bir kurumdur, dolay›s›yla devletin bafl›ndakilere
itaat gerekir.

Bu kat› görüfllerin karfl›s›nda ise islam dünyas›nda bu ça¤larda düflüncenin öz-
gürce olufltu¤unu ve Eski Yunan felsefesinin Arapça'ya çevrildi¤ini görüyoruz. Bu
ça¤larda toplumla ilgilenen islam düflünürleri aras›nda Farabi (870-950), ‹bn-i
Rüfld (1126-1198), Gazzali (1111) ve ‹bn-i Haldun'u (1332-1406) görüyoruz. Fara-
bi eserlerinde Eflatun ve Aristo'yu benimser. ‹nsaniyetçi bir düflünürdür. Ona gö-
re mükemmel devlet flekli, bütün insanl›¤› içine alan bir dünya devletidir. ‹ki çe-
flit site (flehir devleti) vard›r; 

• Faziletli flehir,
• Faziletsiz flehir.
Faziletli flehir, ayd›nlar taraf›ndan yönetilir, içine bilgin ve faziletli kimseleri

al›r. Faziletsiz flehir ise içinde yaflan›lan toplum (cemiyet) demektir. Burada güçlü
ve güçsüz aras›nda sürekli mücadele vard›r. Sonuçta güçsüz yenik düfler ve top-
lum do¤ar. Menfaat ve istekleri birleflen kimseler toplumu olufltururlar.

‹bn Rüfld'e göre ise devlet, yafll›lar ve filozoflar taraf›ndan yönetilmeli ve bü-
tün insanlar saadete ulaflt›r›lmal›d›r. Böylece her birey bütün toplumun mutlulu-
¤undan pay›n› al›r. Toplum organik bir birleflmedir, erkek ve kad›nlar eflittir.  

Gazzali ise devletin gereklili¤ini savunarak modern devlet anlay›fl›n› getirir. ‹n-
san›n yaln›z bafl›na yaflayamayaca¤›n›, di¤erlerine ihtiyac› oldu¤unu belirtir.

‹bn-i Haldun islam düflüncesinin en seçkin temsilcisidir. Onun için temel so-
run insan iradesinin d›fl›nda meydana gelen sosyal olguyu aç›klamak ve bu dü-
zenli oluflumun nedenlerini belirlemektir. Umumi Tarih adl› eserinin girifli duru-
munda olan Mukaddimesi bir sosyoloji kitab› özelli¤i tafl›r. Burada  özellikle, me-
deniyet göçebe ve yerleflik kültür z›tl›¤›, sosyal s›n›flar, meslek ve sanatlar, e¤itim
gibi konular› ele alm›flt›r. Tarih üzerinde özellikle duran ‹bn-i Haldun toplumsal
olaylar›n ve bunlar›n tarihsel sürecinin belli kanunlar› ve bu kanunlar›n dile getir-
di¤i neden-sonuç iliflkileri bulundu¤unu söylemekte ve ak›lc›l›¤a dayanmaktad›r.
Devletler de canl›lar gibi do¤ar, büyür ve ölürler.

Daha sonra Bat› dünyas›nda bafllayan ve h›zl› bir biçimde geliflen "Reform
(dinde yenilikler) ve Rönesans", (Sanatta ve düflüncedeki ilerlemeler) ortaça¤›n
tutucu toplumsal düflüncelerini çökertmifl ve h›zl› bir ilerleme ça¤› bafllam›flt›r.
Onbefl, onalt› ve onyedinci yüzy›llarda Avrupa'da büyük imparatorluklar parça-
lanm›fl, Katolik ve Protestanlar aras›nda bafllayan otuz y›l savafllar› Avrupa'n›n be-
lini iyice bükmüfltü. Avrupa onu bar›fla ve huzura götürecek yolda "Do¤al Hukuk"
ö¤retiminde aramaya bafllad›. Art›k toplumsal düflüncenin geliflimi yeni bir ça¤a
girmifl bulunuyordu. Bu ayn› zamanda sosyolojinin haz›rl›k ça¤›yd›.

Do¤al Hukuk, toplumlar› idare eden kurallar› birlefltirme, ortak ve de¤iflmez
prensipler bulma amac›n› tafl›yan bir ö¤retidir. Bunlar aras›nda yer alan en önem-
li isimler ‹ngiliz Thomas Hobbes, Frans›z Jean Jacques Rousseau, Jean Bodin ve
yine bir ‹ngiliz olan John Locke'dur.

Ancak bütün bu düflünürler, idealist bir yaklafl›mla konular› incelemifller, ide-
al bir düzenden söz etmifller ve savunduklar›, genel evrim flemas›n›n bütün top-
lumlar için ayni oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Böylece bu ça¤da sosyoloji bir tarih
felsefesinden öteye gidememifltir.

‹lk ve orta ça¤daki toplumsal düflüncenin temelinde nelerin yatt›¤›n› gözden geçiriniz? 
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SOSYOLOJ‹N‹N ORTAYA ÇIKIfiI VE BUNU
HAZIRLAYAN  ETKENLER
18. yüzy›l›n ortalar›na gelinceye de¤in toplumla ilgili olan çal›flmalar, toplumun
kendisiyle de¤il, nas›l olmas› gerekti¤i ile ilgili olan bir tak›m filozoflar›n düflün-
ce tekelindeydi.

Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya ç›k›fl› 19. yüzy›l›n ortalar›nda
Endüstri Devriminin yol açt›¤› h›zl› toplumsal de¤iflimlerle birlikte olmufltur. En az
Endüstri Devrimi kadar etkili bir di¤er patlama da 1789 Frans›z Devrimidir. Tarih-
te hiç bir toplumsal de¤iflme Endüstri Devrimi kadar yayg›n ve etkileyici olmam›fl-
t›r. Bu devrim, as›rlard›r düzenli bir yaflam biçimi olan Avrupa toplumlar›n› yo¤un
bir biçimde etkileyerek, yepyeni bir tak›m sorunlara ve de¤iflmelere neden olmufl-
tur. Yeni teknoloji ve endüstriler Avrupa'n›n toplumsal ve fiziki çevresinin de¤ifl-
tirmifl, küçük kasabalar ortadan kalkm›fl, hava kirlili¤i h›zl› bir biçimde büyük
kentleri kaplam›fl, aileler topraklar›ndan koparak çeflitli maden ve fabrikalarda
çok a¤›r flartlarda çal›flmaya zorlanm›fl, açl›k, h›rs›zl›k, sefalet ve hastal›klar bütün
büyük kentleri içine alm›flt›r. H›zl› bir biçimde büyüyen kentlerde, eski düzeni
sa¤layan gelenek, görenekler ve normlar bu toplumlar› bir arada tutmaya yetmez
olmufl, bu nedenle toplumda düzensizlikler baflgöstermifltir. Bireyci yaklafl›mlar›n
desteklenmesiyle, orta s›n›f ço¤alm›fl, monarflik devletler y›k›lm›fl, demokrasi ide-
olojisi ön plana ç›km›flt›r.

Frans›z ve Amerikan ihtilallerindeki baflar›lar, Bat› ülkelerindeki mevcut düze-
ni sarsm›fl ve daha demokratik modeller Avrupa'da giderek yerlerini almaya bafl-
lam›fllard›r. Geleneksel yap›n›n sars›lmas› Avrupa'da dinin egemenli¤i ile aç›kla-
nan birçok faktörü de etkilemifl ve kilisenin gücü sars›lmaya bafllam›flt›r. Her
önemli toplumsal de¤iflme ile geleneksel bir biçimde aç›klanan insan varl›¤›n›n
nedeni sars›lmaya bafllam›fl ve yeni aç›klamalara duyulan ihtiyaç giderek artm›flt›r.
Böyle bir ortam içinde bir tak›m sorulara cevaplar verecek bilimsel bir disiplin ih-
tiyac› yo¤un bir biçimde hissedilmeye bafllanm›flt›r. Ancak henüz bu disiplinin ad›
konmam›flt›r.

Sosyolojinin geliflimini etkileyen bir di¤er faktör ise emperyalist geliflmelerdir.
Teknolojik ilerleme ile Avrupal›'lar dünyan›n bir çok bölgesini ele geçirmeye bafl-
lam›fllar ve yeni koloniler insanlar› yepyeni kültürlerle karfl› karfl›ya getirmifltir. Af-
rika'da, Kuzey Amerika ve Asya'da elde edilen bölgelerdeki yaflam biçimi, Avru-
pa'daki toplumsal yaflant›dan çok farkl›yd›. ‹flte bu farkl› yaflam biçimleri insanla-
r›n kafalar›nda yeni bir sorunun do¤mas›na yol açt›. Bu da bu kültürler neden
farkl›d›r, sorusuydu?

‹flte bu sorulara aranan cevaplar da yeni bir disiplinin varl›¤›n› gerektiriyordu.
Sosyolojinin geliflmesini etkileyen bir üçüncü faktör ise do¤a bilimlerindeki h›zl›
geliflmelerdir. Bilimsel metodun fizik ve kimyada baflar›l› bir biçimde uygulanma-
s› yani objektif, sistematik gözlemler ile kuramlar›n test edilmesi neden sosyal bi-
limlerde de bu yöntem uygulanmas›n sorusunu gündeme getirmiflti.

Do¤a bilimlerinde baflar›l› bir biçimde uygulanan bilimsel yöntem anlay›fl›n›n
sosyal dünyada aç›klanmaya çal›fl›lan sorulara uygulanmas› birçok düflünüre çok
mant›kl› gelmekteydi. Bu mant›¤› savunan ve sosyolojinin isim babas› olarak tan›-
nan ünlü sosyolog Frans›z Auguste Comte'dir. Sosyal düflüncenin geliflmesini et-
kileyen olaylar› gördükten sonra, flimdi baz› önemli sosyologlar›n temel düflünce-
lerini incelemeye çal›flal›m. Sosyolojinin öncüleri olan bu kifliler toplumu bir ara-
da tutan güçler üzerinde durarak çeflitli aç›klamalar getirmifllerdir.
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Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya ç›kmas›nda rol oynayan etkenler nelerdir?

Auguste Comte (1798-1857)
Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikri, pozivitizm olarak adland›r›l›r ve
bunu ilk öneren kifli de Auguste Comte'dur. Comte ayn› zamanda sosyolojinin ku-
rucular› aras›nda bu disipline ismini kazand›ran kiflidir. Frans›z Devriminin etkile-
rini yaflayan Comte, yaflad›¤› ve büyüdü¤ü küçük kasabay› terk ederek Paris'e gel-
mifl ve iki önemli konu olan toplumsal düzen ve toplumsal de¤iflme konular›na
yak›n ilgi duymufltur.

Comte toplumsal düzeni Toplumsal statik, toplumsal de¤iflmeyi ise Toplumsal
dinamik olarak adland›r›l›r. Bu noktadan hareketle sosyolojiyi de t›pk› fizi¤in bö-
lündü¤ü gibi, Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik olarak ikiye ay›r›r. Statik,
bir toplumdaki düzeni ve dura¤anl›¤› inceledi¤i için bir düzen kuram›, dinamik
ise de¤iflme ile ilgili oldu¤u için bir ilerleme kuram›d›r.

Comte, bilimsel yöntemin toplumdaki bilinmeyenleri çözece¤ine inan›r ve sos-
yologlar› insanl›¤›n rahipleri ve din adamlar› olarak tan›mlar. Toplumlar›n gelifl-
mesini harekete geçiren faktörün insan düflüncesi oldu¤unu savunan  Comte bu
düflüncenin üç aflamadan geçerek pozitif ya da bilimsel hale ulaflt›¤›n› savunur.
Bu geliflim üç hal ya da üç durum yasas› olarak bilinir.

Bunlar;
Teolojik ya da hayali hal,
Metafizik ya da soyut hal,
Pozitif ya da bilimsel haldir.
Comte yaflad›¤› ça¤da alt› bilimden sözetmektedir. Bunlar; matematik, fizik,

kimya, biyoloji, astronomi ve sosyolojidir. Kendisi sosyolojinin bunlar›n hepsin-
den üstün bir yeri oldu¤unu savunur. Ayr›ca toplumsal yaflam konusunda do¤ma-
tik olmamam›z›, insan davran›fllar›n› gözlemleyip  s›n›fland›rmam›z›, ancak bu fle-
kilde toplumun temel yasalar›na ulafl›labilece¤ini belirtir.  Toplumsal olaylar top-
lumsal statik ve dinamik kavramlar›yla nas›l aç›klan›r?

Herbert Spencer (1820-1903)
Bir ‹ngiliz düflünür olan Spencer sosyolojinin ikinci kurucusu olarak da bilinir.
Spencer toplumun belirlenmifl kanunlar çerçevesinde iflledi¤ini savunur. Spen-
cer'e göre toplumlar barbarl›k aflamas›ndan medeni toplumlar aflamas›na do¤ru
geliflen bir yap›dad›r. Spencer, nesiller geçtikçe en yetenekli ve zeki insanlar›n
toplumun yaflam›nda önem kazan›p, ayakta kalacaklar›n›, yeteneksizlerin, toplu-
ma uyum sa¤lamayanlar›n ise yok olacaklar›n› savunur.

Spencer toplumsal düzen ve de¤iflme konusunda bu ça¤da gelifltirdi¤i biyolo-
jik kuramla ün yapm›flt›r. Spencer'›n görüflü Darwin'in kuram›na  benzerlik tafl›d›-
¤› için kuram›na Sosyal Darwinizm de denir. 

Spencer, insan toplumlar› ile di¤er organizmalar› karfl›laflt›rm›fl ve aralar›nda
benzerlikler görmüfltür. Yani bir canl›daki kalp, ci¤er gibi organlar canl›n›n yafla-
m›na destek veriyorlarsa, toplumun parçalar› olan devlet ve ekonomi gibi kurum-
lar›n da toplumun devaml›l›¤›nda önemli katk›lar› vard›r, tezini savunur. Düflün-
celeri sosyolojide fonksiyonalist ya da görevselci yaklafl›m›n flekillenmesinde
önemli bir rol oynam›flt›r. T›pk› Comte'da oldu¤u gibi Spencer bir sosyologdan
çok bir sosyal filozoftur. Spencer yine Comte gibi bilimsel araflt›rmalar yapmam›fl
sadece toplum konusunda fikirler gelifltirmifltir.
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Karl Marx ve Maddeci Görüfl (1818-1883)
Alman düflünürü olan Marx sosyolojideki çat›flma kuram›n›n yarat›c›lar›ndand›r.
Marx kuram›n› 18. yüzy›l›n ‹ngiltere'sinde endüstrileflme sürecinin en yo¤un ola-
rak yafland›¤› bir ortamda yazm›fl, bu nedenle de içinde yaflad›¤› güç koflullar ku-
ram›n› do¤rudan etkilemifltir.

Marx, Comte gibi insanlar›n toplumu de¤ifltirmek konusunda aktif ad›mlar at-
malar›n› savunur. Kendisi Almanya'dan ihtilalci fikirleri nedeniyle sürgün edilip
‹ngiltere'ye geldikten sonra çal›flmalar›n› Londra'da tamamlam›fl, açl›k ve sefalet
içinde geçen bir ömürden sonra yine bu flehirde ölmüfltür.

Marx, Comte ve Spencer'den farkl› düflüncelere sahipti. S›n›f yap›s›n›n temeli
olarak üretim iliflkilerini görmüfl, devlet ve düflünce sistemini toplumun üstyap›s›
olarak nitelendirmifltir. Marx'a göre "üretim araçlar›, üretim güçleri ve üretim ilifl-
kileri" anlam›na gelen alt yap›, ekonomik temeldir. Üst yap› ise, din, sanat, bilim,
ahlak gibi kültür kurumlar›ndan oluflur. Aralar›nda karfl›l›kl› bir iliflki olmakla bir-
likte üst yap›, alt yap› taraf›ndan yani ekonomik iliflkiler taraf›ndan belirlenir, der.
Kendisi bir sosyolog olmamakla beraber yazd›klar› sosyolojik aç›dan çok zengin
oldu¤undan en önemli ve özgün düflünürlerden birisi olarak nitelendirilmifltir. 

Marx'a göre sosyal bilimcilerin görevi dünyay› aç›klamak de¤il, de¤ifltirmektir.
Bu de¤iflim de ihtilalci bir yaklafl›mla olur. Marx, toplumda kaç›n›lmaz ve do¤al
bir çat›flman›n oldu¤unu söyler. Bu çat›flma endüstriyel toplumda iki s›n›f aras›n-
da gerçekleflir. Bunlar endüstriyel bir iflletmede çal›flan, eme¤ini kiralayarak geçi-
nen iflçi s›n›f› ile üretim araçlar›na sahip olan burjuvazidir. Marx üretim araçlar›na
sahip olanlar ile olmayanlar aras›ndaki mücadeleye s›n›f mücadelesi der ve tarih
boyunca farkl› toplumlarda olan mücadelenin toplumlar› yeni bir aflamaya getir-
di¤ini vurgular. 

Marx, düflüncelerinde ünlü Alman sosyologu George Hegel'in diyalektik süre-
cinden yo¤un bir biçimde etkilenmifl ve onun idealist diyalekti¤ini, düflünceyi ya-
ratan maddedir prensibiyle materyalist bir biçime dönüfltürmüfltür. Marx'›n en
önemli eseri, içinde liberal görüflün elefltirisinin yer ald›¤› Kapital ad›n› tafl›r.

Marx'›n gelifltirdi¤i kuram›n temel tezi nedir?

Emile Durkheim (1858-1917)
Bir Frans›z düflünürü olan Durkheim, toplumsal düzen sorunu ile ilgilenmifl ve
toplumu bir arada tutan güçlerin, toplumun üyelerince paylafl›lan ortak inanç ve
de¤erler oldu¤unu söylemifltir. Durkheim toplumsal gerçe¤in temelini "Toplumsal
Bilinçte" görmektedir.  Toplumsal bilinç "Bir toplumun bireylerindeki ortak inanç
ve duygular›n bütünüdür." Kendisi, bir toplumu bir arada tutan parçalar›n toplu-
mun devaml›l›¤›na ne flekilde katk›da bulundu¤unu araflt›rm›flt›r. Durkheim'e gö-
re insan davran›fllar›n› bireysel olarak anlaman›n imkan› yoktur. Bu davran›fllar
ancak genifl bir toplumsal çerçevede anlafl›labilir.

Durkheim'in bir di¤er ilgi alan› da endüstriyel toplumlardaki ifl bölümü ve bu-
nun sonuçlar›d›r. Ona göre ifl bölümünün endüstriyel toplumlarda ortaya ç›kard›-
¤› bir sorun anomidir. Anomi endüstrileflmifl toplumlarda ortaya ç›kan bir kural-
s›zl›k durumudur. Yani bir toplumda düzeni sa¤layan kurallar, o toplumu bir ara-
da tutmada yetersiz kald›¤› zaman bu durum ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle top-
lumsal de¤iflmenin h›zl› oldu¤u dönemlerde birey bir toplum içinde yaflaman›n
amac›n› kaybederek intihara kadar gidebilmektedir. ‹ntiharlar konusu  Durkhe-
im'›n di¤er bir ilgi alan›d›r. Durkheim bir gruptan bir gruba de¤iflen intihar oran-
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lar›n› araflt›rm›fl ve intiharlar›n nedenlerinin bireysel de¤il toplumsal kökenli oldu-
¤unu öne sürmüfltür.

Durkheim'in en temel amaçlar›ndan biri, sosyolojiyi ayr› bir disiplin olarak di-
¤er bilimler aras›na yerlefltirmekti. Çünkü, yaflad›¤› dönemde sosyoloji ekonomi-
nin veya tarihin bir alt disiplini olarak görülüyordu. Durkheim, gördü¤ü e¤itim ve
yapt›¤› çal›flmalar sonucu ilk defa 1887'de Bordeaux Üniversitesi'nde sosyolog
olarak görevlendirilmifltir.

Durkheim'in iki amac› daha vard›r. Birincisi bireysel davran›fllar›n toplumsal
güçler  araf›ndan ne flekilde etkilendi¤ini göstermek, di¤eri ise toplumsal araflt›r-
malar› daha pratik hale getirmektir. Kendisi sosyologlar› t›p doktorlar›na benzetir.
Sosyologlar›, toplumsal hastal›klar›n doktoru olarak niteler. Genelde t›p doktorla-
r› bilimsel bilgilerini, insan hastal›klar›n› tedavi etmek için u¤rafl›rlarken, sosyolog-
lar da bilimsel becerilerini toplumsal hastal›klar› iyi etmede kullanmaktad›rlar.

Durkheim'›n sosyolojiye en büyük katk›s› sosyolojik yaklafl›m› insan davran›fl-
lar›n› anlamada kullanmas› olmufltur. Örne¤in, intiharlar bireysel kökenli davra-
n›fllar olmas› nedeniyle psikologlar taraf›ndan incelenmelidir, sosyologlar taraf›n-
dan de¤il, der. Ancak, intiharlar› sadece bireysel aç›dan ele al›rsak, toplumsal te-
melini ihmal etmifl oluruz, demektedir. Böylece Durkheim, sosyolojinin bak›fl aç›-
s›n› daha da belirginlefltirmektedir.

Anomi kavram›n› gözden geçirerek; Durkheim'in sosyolojiye yapt›¤› en önemli katk›y›
tart›fl›n›z.

Max Weber (1864-1920)
Weber'in sosyolojik yaklafl›m›na göre, bu disiplin toplumsal yaflam›n önemli saha-
lar›ndaki nedensel iliflkileri anlamal› ve araflt›rmal›d›r.

Sosyolojinin geliflmesinde önemli katk›lar› olan bir di¤er Alman düflünür We-
ber'dir. Weber'in sosyolojik yaklafl›m›na göre, bu disiplin toplumsal yaflam›n
önemli sahalar›ndaki nedensel iliflkileri anlamal› ve araflt›rmal›d›r. Dolay›s›yla sos-
yoloji bir anlam bilimidir. Weber, toplumsal olaylar›n bir tak›m objektif kriterlerle
anlafl›l›p, ölçülemeyece¤ini, bu nedenle bireylerin davran›fllar›na yans›yan bir ta-
k›m subjektif kriterlerle anlaman›n mümkün olabilece¤ini öne sürer. Toplumsal
olaylar› anlamada bir tek faktörün de¤il birçok faktörün etkili oldu¤unu savunur.
Örne¤in, düflünce, inanç, tutum ve duygular gibi. Weber, sosyologlar›n çal›flma
hayatlar›nda bir tak›m öznel de¤erlerden ar›nm›fl olarak hareket etmelerini ister.
Buna objektiflik ilkesi der. Yani sosyologlar›n olaylara önyarg›lar›ndan ar›nm›fl bir
biçimde bakmalar›n› savunur. 

Max Weber, Durkheim ile ayn› zamanlarda yaflam›fl ve Bat› Sosyolojisine en
çok katk›da bulunan kiflilerden birisidir. Sosyolojiye birbirinden farkl› sahalar
olan, politika, hukuk, ekonomi, müzik ve din konular›nda çeflitli katk›larda bulun-
mufltur. Kendisi endüstriyel toplumlardaki de¤iflmenin yön ve  biçiminin, bürok-
rasi ve bürokratik kurallar yüzünden arzu edilmeyen bir hale dönüfltü¤ünü ve ha-
yatlar›nda ak›lc›l›k ve etkili olmaktan baflka bir fley bilmeyen uzmanlar taraf›ndan
endüstriyel yaflam› olumsuz olarak etkilendi¤ini savunmufltur. Weber, bu tür bir
yolla insanl›¤›n demirden bir kafese konuldu¤unu ifade eder.

Weber'in bir çok çal›flmas› Karl Marx'›n çal›flmalar›yla karfl›tl›k tafl›r. Weber,
Marx'›n çal›flmalar›n› yak›ndan izlemifl bir kiflidir. Weber de Marx gibi sosyal
eflitsizli¤in veya adaletsizli¤in kaç›n›lmakta oldu¤unu görmüfl ve bu eflitsizli¤i
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hofl karfl›lamam›flt›r. Çünkü, bunun sonucunda devletin birey üzerinde  büyük
bir güç olarak duraca¤›n› ve onun hareketlerini k›s›tlayaca¤›n› düflünmüfltür. 

Weber, Marx'dan farkl› olarak toplumsal de¤iflmenin mutlaka ekonomi kö-
kenli olmas›n› kabul etmez. Ekonomik nedenlerin yan›nda sosyal nedenlerin de
de¤iflmede önemli bir faktör oldu¤unu savunur. Örne¤in, kapitalizmin do¤uflu-
nu aç›klayan önemli eserinde din faktörünün de de¤iflimde önemli bir rolünün
oldu¤unu savunur. 

Weber'in sosyolojiye önemli bir katk›s› ise anlama (Verstehen) konusunda ol-
mufltur. Weber insan davran›fllar›n›n sadece bir tak›m istatistiklerle aç›klanam›ya-
ca¤›n›, bunlar›n muhakkak yorumlanmas›, anlamland›r›lmas› gere¤ini savunur.
Weber, burada bireylerin duygu ve düflünceleriyle davran›fllar› aras›ndaki iliflkiyi
anlamaya veya kavramaya çal›fl›r. K›saca, olaylar›n bireyler için tafl›d›klar› öznel
anlamlar› bilmemiz gerekti¤ini söyler. ‹nsanlar›n davran›fllar›n› kendilerinin nas›l
yorumlad›klar›n› bilmek, olaylar› anlamak için büyük önem tafl›r.

Weber'in anlama süreci üç aflamal› olarak ortaya ç›kar. Birinci durumda sosyo-
log olaylar› gözler ve bireylerin duygular›n› görmeye çal›fl›r. ‹kinci durumda birey-
lerin motifleri yani güdülerini keflfetmeye çal›fl›r. Üçüncü aflamada ise bireyin
duygu ve güdülerine iliflkin davran›fllar›n› veya faaliyetlerini aç›klamaya çal›fl›r.
Weber ilgilendi¤i konular› anlamada iki teknik kullan›r.  Bunlar; ‹deal Tip Anali-
zi ve Tarihi Analiz teknikleridir.

Weber'e göre anlama nas›l tan›mlanmaktad›r? Objektiflik ilkesi ne tür bir davran›fl›
savunur?

SOSYOLOJ‹DE KURAMSAL YAKLAfiIMLAR
Bütün bilimlerde oldu¤u gibi sosyolojide de çok önemli bir konu kuramlara ulafl-
makt›r. Sosyoloji de kuram, olaylar aras›ndaki neden sonuç iliflkilerini aç›klamak
üzere gelifltirilmifl cümlelerdir. Böylece, kuram geçerli ise bu olaylar›n benzer bir
biçimde gelecekte de ayn› flekilde ortaya ç›kacaklar›n› iflaret eder. Sosyolojide mo-
dern kuramsal yaklafl›mlar› üç ana bafll›k alt›nda incelemek mümkündür. Bunlar; 

• Fonksiyonalist (Görevselci) yaklafl›m,
• Çat›flma Yaklafl›m›,
• Etkileflimcilik Yaklafl›m›d›r.

Fonksiyonalist Yaklafl›m
Bu yaklafl›m temellerini Herbert Spencer ve Emile Durkheim'in çal›flmalar›ndan
almakla birlikte, ça¤dafl anlamda kurucusu Talcot Parsons'd›r. Daha önce de be-
lirtildi¤i gibi Spencer toplumlarla, canl› organizmalar› karfl›laflt›rmakta ve her orga-
nizman›n bir yap›s›ndan söz etmekteydi. Her organizmay› meydana getiren par-
çalar›n o organizman›n devaml›l›¤›nda belirli bir görevi oldu¤u gibi, toplumu
meydana getiren parçalar›n da o toplumun devaml›l›¤›nda belirli bir fonksiyonu
vard›r. Bu modele göre Parsons'›n yaklafl›m›nda toplum bir fonksiyonlar bütünü-
dür. Yani nas›l bir organizmada örne¤in, kalbin fonksiyonu kan dolafl›m›n› sa¤la-
maksa, toplumda da her kurumun, o toplumun devaml›l›¤›nda önemli olan bir
görevi vard›r.

T. Parsons'›n kuram›, toplumu organize olmufl, düzenli iliflkilerden meydana
gelen ve her bireyin toplumun temel de¤erlerini paylaflt›¤› bir sosyal sistem ola-
rak görür.
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Fonksiyonalist yaklafl›ma göre, fonksiyon belirli bir toplum içerisinde her ge-
lene¤in, düflünce, de¤er ve inançlar›n, birey ya da gruplar›n oynad›¤› roldür. Par-
son yaklafl›m›nda sosyal sistemi oluflturan parçalar›n (ekonomi, din, aile, politika
ve e¤itimin) toplumda yerine  getirdi¤i görevlerin (fonksiyonlar›n) o toplum için
fonksiyonel olmalar› önemlidir demektedir.

Kuram, toplumu organize olmufl, düzenli iliflkilerden meydana gelen ve her
bireyin toplumun temel de¤erlerini paylaflt›¤› bir sosyal sistem olarak görür. Da-
ha sonra Robert Merton, kurama gizli ve aç›k fonksiyon kavramlar›n› ilave ederek,
gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Aç›k fonksiyon bir sistemin içinde bulunanlar taraf›ndan
arzulanan ve bilinen fonksiyonlard›r. Gizli fonksiyonlar ise sistemin içinde bulu-
nanlar taraf›ndan ne bilinen ne de arzulanan fonksiyonlard›r. Örne¤in, okullar›n
bir toplumda ö¤rencileri bilgili k›lmak, e¤itmek gibi aç›k fonksiyonlar› oldu¤u gi-
bi, onlar› soka¤a b›rakmamak, belirli bir yafla gelinceye kadar belirli konularla
meflgul etmek fleklinde gizli fonksiyonlar› da vard›r.

K›saca fonksiyonalist yaklafl›ma göre grup, birbiriyle iliflkisi olan parçalar›n
fonksiyonel bir bütünüdür. Bir bütün içindeki parçalar› anlamak için o parçalar›n
bütün içinde tafl›d›klar› fonksiyonlar› ve d›sfonksiyonlar› (bozucu fonksiyonlar›)
bilmek gerekir. Bu basit yaklafl›m toplumsal gruplardan,toplumun bütününün an-
lafl›lmas›na, hatta aileye kadar uygulanabilir.

Fonksiyonalist yaklafl›m›n temel tezini dikkate alarak yaklafl›m›n eksikli¤ini tart›fl›n›z. 

Çat›flma Yaklafl›m›
Bu kuram toplumdaki rekabet, de¤iflim ve gerginlik süreçleri üzerinde durmakta-
d›r. Fonksiyonalist yaklafl›m›n tersine bu yaklafl›m dünyada var olan devaml› bir
mücadele sürecinden söz etmektedir. Çat›flma yaklafl›m›, toplumsal davran›fllar›n
en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar aras›ndaki gerginlik ve mücadele
ile anlafl›labilece¤ini savunur. Temel görüfllerini Karl Marx'›n kuram›ndan esinle-
nerek dile getirmektedir. Bilindi¤i gibi Marx, toplumsal s›n›flar aras›nda olan bir
mücadeleden söz etmektedir. Marx'a göre bu mücadele toplumsal de¤iflimin itici
gücüdür.

Bu mücadelede iki önemli s›n›f burjuva ve proleterya s›n›f›d›r. Marx'a göre ta-
rih, s›n›flar aras› bir mücadeledir. Marx bu gözlemlerini yapt›¤› s›rada kapitalist sü-
reç daha bafllang›ç aflamas›nda idi. Bu nedenle endüstride çal›flanlar, iflverenlerin
insaf›na kalan ezici bir yönetimle karfl› karfl›yad›rlar. Bugün için olmaz ise olmaz
gözüyle bakt›¤›m›z haklar o gün için bir hayal ürünüydü. Bu haklar aras›nda grev
hakk›, asgari ücret, sekiz saatlik mesai, çay aralar›, befl günlük çal›flma haftas›, üc-
retli tatil, sosyal güvenlik, hastal›k sigortas› gibi konular say›labilir.

Günümüz çat›flma kuramc›lar› ise, konuya çok daha genifl bir aç›dan bakmak-
tad›rlar. Örne¤in Ralf Dahrendorf (1959) belirli bir otoritenin mevcut oldu¤u her
yerde çat›flman›n varl›¤›ndan söz etmektedir. Belirli bir otoriteye sahip insanlar,
uyum için insanlar› zorlayabilmektedirler. Bu zorlama ise belirli bir direnç ve
uyuflmazl›klara yol açmaktad›r. Böylece ortaya ç›kan çat›flmalar toplumun tüm ke-
simlerine yay›labilmektedir. Ancak bu yaklafl›m gruplar aras›ndaki mücadelenin
muhakkak ihtilal gibi köktenci biçimde olmas›n› gerekli görmez. Bu mücadele top-
lu ifl görüflmeleri, parti politikalar›, bütçe tart›flmalar› gibi çeflitli biçimlerde olabilir.

Di¤er bir çat›flma kuramc›s› Lewis Coser ise çat›flman›n özellikle birbiriyle ya-
k›n iliflkide bulunan insanlar aras›nda geliflebilece¤ini savunur. Bu insanlar birbir-
leriyle sorumluluk ve güç a¤lar›yla ba¤l›d›rlar. Bireylerden bir tanesinin di¤erleri-
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ne göre farkl› bir ödül almas›, yerleflik iliflkileri bozaca¤› için çat›flmalar ç›kabilir.
Sosyologlar bu nedenle hangi kültür ve örgütte olursa olsun mevcut iliflkilerden
kimin kazanç, sa¤lad›¤› kimin ise zarar gördü¤üne bakarlar. Bu yaklafl›m 1960'l›
y›llardan sonra Amerika Birleflik Devletleri'nde giderek yayg›nl›k kazanm›flt›r.

Etkileflimcilik Yaklafl›m›
Bu yaklafl›m toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerini, karfl›l›kl› ilifl-
kilerini ve bu iliflkileri nas›l gerçeklefltirdi¤ini inceler. Çat›flma ve fonksiyonal gö-
rüfl sosyolojik incelemelerinde makro konular olan toplumsal de¤iflme, düzen,
toplumsal s›n›f gibi konular› incelerken, etkileflim kuramc›lar› mikro bir yaklafl›m-
la küçük gruplar, aile arkadafl iliflkileri üzerinde durmaktad›rlar.

Etkileflimcilik yaklafl›m›, bireyi odak alarak incelemektedir. Bu yaklafl›m, top-
lumlar bireylerden olufltu¤una göre, onu ve iliflkilerini anlamadan toplumu anla-
man›n mümkün olamayaca¤›n› savunur. Çünkü önemli olan insand›r, derler. An-
cak insanlar›n varl›¤› ve etkileflimleriyle toplum oluflmaktad›r. 

Bu yaklafl›ma birçok düflünür çeflitli biçimlerde katk›larda bulunmufltur. Bun-
lar aras›nda ünlü psikolog William James (1842-1910), e¤itimci John Dewey (1859-
1952), sosyolog Charles Horton Cooley (1864-1929), William I. Thomas (1863-
1947) ve George Herbert Mead (1863-1931) say›labilir.

Etkileflim kuramc›lar› sembol üzerinde durarak, insanlar›n semboller arac›l›¤›y-
la etkileflimde bulundu¤unu öne sürerler. Bu nedenle bu kuramc›lara, Sembolik
etkileflim kuramc›lar› da denilir. Sembolik etkileflim, bireyler aras›nda sembollerle
yap›lan etkileflim demektir.

Bu etkileflim ço¤unlukla yüzyüzedir. Ancak, okuma ve yazma gibi baflka biçim-
lerde de olabilir. Sembolik etkileflim yaklafl›m›, sosyologlar› yaflad›klar› toplumu ve
toplumun içinde yer alan bireylerin davran›fllar›n› anlamaya iten bir çabad›r.

Sembolik etkileflimciler sembol üzerinde dururlar ve sembollerin toplumsal ya-
flam›n temelini oluflturdu¤unu savunurlar. Sembol anlamland›rd›¤›m›z fleylerdir.
Semboller olmaks›z›n sosyal iliflkilerimiz, hayvanlar›n kurdu¤u iletiflim düzeyin-
den farks›z kal›r. Baflkalar›yla kurmufl oldu¤umuz, iliflkileri alg›lamakta en önem-
li mekanizma adland›rd›¤›m›z sembollerdir. (Hala, amca, ö¤retmen gibi). Biraz
karmafl›k gelse de belirli sembollere sahip oldu¤umuz için amca ve teyzelere sa-
hip olmaktay›z. Çünkü, ancak bu semboller ile bizler bu iliflkinin içeri¤ini tan›m-
layabilmekte veya aç›klayabilmekteyiz. ‹kinci olarak semboller olmadan, di¤er in-
sanlarla olan iliflkilerimizi koordine edemeyiz. Hatta gelecekle ilgili planlar bile
yapamay›z, zaman ve yer konusunu belirliyemeyiz. Takvim, ay, gün ve saatler ol-
masa acaba bunu nas›l gerçeklefltirebiliriz? Bir düflünün! Semboller olmaks›z›n
kitaplar, sinema hatta müzik aletleri bile olamaz. Çünkü, yaz› bunlar› anlaml›
k›lar, notalar ise müzi¤e hayat verir. Bu nedenle semboller toplumsal yaflam›-
m›z› olas› k›lmaktad›r.

Sembolik etkileflim davran›fllar›m›z›n neye ba¤l› oldu¤unu, kendimizi ve bafl-
kalar›n› tan›mlamam›z›n analizini yapmaktad›r. Örne¤in, bir kifliye amca veya ha-
la dedi¤iniz zaman, bu kiflilere belirgin bir biçimde davran›yoruz. Bir kifliyi erkek
veya k›z arkadafl›m diye tan›mlad›¤›n›z zaman ise, davran›fllar›m›z tamamen fark-
l›lafl›yor. Bu nedenle günlük yaflam, bizim çeflitli davran›fllar›m›z› sergiledi¤imiz
bir tiyatro sahnesidir. De¤iflen seyircilere göre burada farkl› roller al›yor ve farkl›
performanslar sergiliyoruz. Sembolik etkileflim bu nedenle daha çok yüzyüze olan
iliflkilerimizi birincil olarak ele al›p incelemekte, bu iliflkilerin nas›l gerçekleflti¤ini
ve yaflam›m›z› nas›l flekillendirdi¤ine bakmaktad›r (Henslin, 1997).
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Sembol tan›m›n› gözden geçirerek sembollerin toplumsal yaflamdaki önemi aç›klay›n›z.

SOSYOLOJ‹ GELENE⁄‹NDE YEN‹ YAKLAfiIMLAR: 
SOSYAL ALIfiVER‹fi KURAMI VE FEM‹N‹ST KURAM
Fonksiyonalizm, çat›flma ve sembolik etkileflim kuramlar›, günümüz sosyolojisin-
de üç temel kuram olmakla birlikte, geliflen toplum yaflant›s›nda yeni yaklafl›mlar
da giderek ço¤almaktad›r. Burada son y›llarda çok tart›fl›lan iki kuramdan söz
edece¤iz. Bunlar, sosyal al›flverifl (exchange) ve feminist kuramd›r.

Sosyal Al›flverifl Kuram›
De¤iflim ve sosyal al›flverifl kuram› genelde farkl› bir yol izler. De¤iflim yaklafl›m›
ile ilgili temel, genelde ekonomistlerin, antropologlar›n ve  psikologlar›n fikirleri-
ne dayal›d›r. Kuram, insan etkilefliminin ödül ve cezalara dayal› olarak gerçekle-
flen bir al›flverifl ile olufltu¤unu ileri sürer. Kuramda sözü edilen de¤iflim kavram›
toplumsal bir de¤iflimden çok karfl›l›kl› bir al›flverifli ifade eden bir nitelik tafl›r. Bu
nedenle kurama, sosyal al›flverifl kuram› da denilmektedir.

19. yüzy›l›n ekonomistleri olan Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill ve
Jeremy Bentham gibi düflünürler, insan› kendini düflünen, her zaman kar etmeyi
amaçlayan ve ak›lc› olan bir varl›k olarak düflünmüfllerdir. Birçok antropolog da
de¤iflim veya al›flveriflin ilkel topluluklardaki önemini incelemifller ve buralardaki
geçerlili¤ini araflt›rm›fllard›r.

Örne¤in, Bronislaw Malinowski do¤al bir al›p vermenin veya de¤iflimin sosyal
yaflam›n bir parças› oldu¤unu öne sürmüfltür. Psikolojideki davran›flsal ak›m›n
temsilcilerinden Pavlov ve Skinner de, "‹nsanlar mevcut alternatifler" içinde ken-
dini en çok ödüllendireni ve en az  cezaland›r›c› olan› tercih ederler demektedir.

Sosyal al›flverifl kuram›n›n bilinen iki önemli temsilcisi George C. Homans
(1961) ve Peter M. Blau'dur (1964). Modern al›flverifl kuram›n›n yarat›c›lar›ndan
olan Homans, genelde davran›flsal psikolojiye yo¤un bir biçimde ba¤l›d›r ve ça-
l›flmalar›nda ondan etkilenmifltir. Bunun etkileri 1961'de yazd›¤› Social Behavior:
Its Elementary Forms (Sosyal Davran›fl›n Temel Biçimleri) adl› yap›t›nda yo¤un
olarak görülür. Homans, bu yap›t›nda ilkel ekonomi ve davran›flsal psikolojiden
gelifltirilen al›flverifl kuram›n› tan›t›r. Bilindi¤i gibi davran›flç›lar sadece gözlemle-
nen davran›fllarla ilgilidirler.

Sonuçta, Homans da insanlar›n içsel bir süreci olan düflünme ve duygular›n›
d›flta tutarak, bireylerin görünen davran›fllar›na yönelir. Etkileflim içersinde olan
insanlar›n davran›fllar› Blau'nun öne sürdü¤ü al›flverifl kuram›nda da önemli bir
yer tutar. Blau'nun düflüncesi klasik kuramc›lar›n görüfllerine daha yak›nd›r. Bu
aç›dan da Homans'tan farkl›l›k tafl›r. Homans'›n kuram›, bireysel davran›fl›n aç›k-
lanmas›na yönelik afl›r› vurgulardan dolay› psikolojik bir indirgemecili¤e kayar.
Blau ise buna karfl›d›r. Homans mikro yap›lar üzerinde dururken, Blau makro ya-
p›lar üzerinde durur. Mikro yap›lar etkileflimde bulunan bireylerden oluflan yap›-
lar iken, makro yap›lar birbiriyle karfl›l›kl› iliflki içindeki sosyal gruplardan oluflur. 

Temel olarak Blau, Homans'›n kuram›n› benimser, fakat ikisi aras›nda önemli
farkl›l›klar mevcuttur. Blau, bireyleraras› etkileflimlerden çok, daha büyük sosyal
üniteler olan örgütler, topluluklar ve toplumlar üzerinde durmufltur. Blau, Ho-
mans'›n görüfllerini kültürel ve sosyal düzeylerdeki al›flveriflle bütünlefltirmek is-
ter. En genel anlamda, Blau, Homans'dan farkl› olarak sosyal olguculuk (factism)
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ve sosyal davran›flç›l›¤›n kombinasyonunu içeren sosyal al›flverifl kuram›n› geliflti-
rir (Wallece ve Weet, 1991).

Blau'nun yaklafl›m›na göre sosyal etkileflim, ilk önce sosyal gruplarda gerçek-
leflir. ‹nsanlar gruplara kabul edilmek isterler, çünkü gruplarda ödül mekanizma-
s› vard›r. ‹nsanlar gruplara kabul edilebilmek için grup üyelerine ödüller teklif et-
mek zorundad›rlar. Grup üyeleri  aras›ndaki iliflkiler, grup üyeleri grubu etkiledik-
leri ve üyeler bekledikleri ödülleri ald›klar› zaman güçlenir.

Sosyal al›flverifl kuram›n›n ilk say›lt›s›, insan davran›fllar›n›n ak›lc› olufludur.
Buna göre insanlar çeflitli alternatifler aras›nda kendisi için en uygun ve ödüllen-
dirici olan› seçer ve zarardan kaç›n›r ya da en az zararla alt›ndan kalkabilece¤i al-
ternatifleri seçer. ‹nsanlar›n bu kararlar› yanl›fl olabilir, bu durumda çeflitli durum-
lar› analiz ederek zarar›n› en aza indirger ve kendi ilgisini ödüllendirir. Hatta in-
sanlar kendi ilgi alanlar›ndaki bir fleyi elde etmek için, yine kendisi için önemli
olan, de¤er tafl›yan bir fleyden vazgeçebilirler. Örne¤in, bir kad›n baflka bir yerde-
ki önemli bir kariyer geliflimi için kocas›ndan vazgeçerek, ondan boflanabilir ve-
ya bir çocuk, ablas›n›n hiç de sevmedi¤i çocu¤una bakarak babas›n›n arabas›n›
kullanabilece¤ini düflünebilir, yani bir ödül için bazen fedakarl›klar yap›labilir.

‹kinci önemli say›lt›, ekonomistlerden ödünç al›nan azalan marjinal yarar yasa-
s›d›r. Yani insanlar›n sosyal iliflkilerinde azalan marjinal yarar yasas› geçerlidir. Di-
¤er bir deyimle, insanlar ödüllere doymufl olabilir. E¤er bir kifli kendisi için önem
tafl›yan birfley elde ettiyse, onun üzerindeki de¤erler en az›ndan k›sa dönemde
onun için önem tafl›mamaya bafllar. Yani di¤er fleyler giderek anlam›n› yitirebilir
veya önemleri azal›r. Bunun en güzel örne¤i yiyecektir. E¤er bir kifli birkaç gün-
den beri yemek yememiflse, yiyecek onun için büyük önem tafl›r. Buna karfl›n
karn› tok bir birey yiyecek konusunda daha seçicidir. Örne¤in, karn› tok bir kifli
için dönercide yiyece¤i bir tabak dönerin anlam›, karn› aç biri için tafl›d›¤› anlam›
ve önemi tafl›maz.

Üçüncü say›lt›ya göre, sosyal al›flverifl durumunda insanlar verdikleri ile ald›k-
lar› aras›nda bir denge beklentisi içindedirler. Di¤er bir deyimle insanlar aras›nda-
ki iliflkiler verme ve geri alman›n dengelenmesine dayan›r. ‹nsanlar di¤er insan-
larla olan iliflkilerinde verdiklerinin karfl›l›¤›nda adil bir geri beklenti içinde bulu-
nurlar. Yani hep verip, yeterince alam›yorlarsa tatminsizlik duyarlar. Ancak, bu
beklenti adil ölçüde karfl›lan›rsa, bu iliflkiden mutluluk duyar ve tatmin olurlar.
E¤er dengesizlik devam ederse, yani iliflkiden daha az fley elde ediyorlar ise bu
iliflkiyi keserler. Örne¤in, çal›flan bir kad›n ev yaflam›nda kocas›n›n yeterince kat-
k›s›n›n olmad›¤›n› düflünüyorsa, yani kendisi hep veriyor; ama kocas› onun kadar
çaba göstermiyorsa bu iliflki boflanma ile sonuçlanabilir.

Feminist Kuram
Feminist kuram bir toplum içindeki kad›n ve erkekler aras›ndaki cinsiyet iliflkileri-
nin yap›s›n› incelemektedir. Margaret Anderson, feminist kuram›n flemsiyesi alt›n-
da bunu üç çerçeve içinde ele almaktad›r. Bunlar; liberal feminizm, radikal (kök-
tenci) feminizm ve sosyalist feminizmdir. Bu üç teorik çerçevede cinsiyet kavram›,
toplumsal s›n›f ve az›nl›k gruplar› aras›ndaki iliflkiyi aç›klamaya çal›flmaktad›r.

Feminist kuram, bir toplum içindeki kad›n ve erkekler aras›ndaki cinsiyet iliflki-
lerinin yap›s›n› inceleyerek, kad›n haklar› ve kad›n›n eflit statüsü üzerinde durur.

Bu düflüncenin savunucular› kad›n haklar› ve kad›n›n eflit statüsü üzerinde
durmaktad›r. Kad›n›n de¤iflen toplum yap›s› içinde, varolan haklar›n›n aç›¤a ç›kar-
ma, bu haklardan onlar› bilgili k›lma ve genelde bu konuda toplumun ilgisini çek-
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me görevini üstlenmektedir. Hatta kad›n›n de¤iflen yap› içindeki kanuni statüsü
ile bu haklar›n yeniden yap›land›r›lmas› üzerinde de durmaktad›rlar. E¤er kad›n-
lar da erkekler gibi ayn› muameleye tabi tutulacaksa, hukuki yap›da, toplumsal
politikalarda ve sosyal yap›da büyük de¤iflmeler yap›lmas› gerekmektedir. Örne-
¤in eflit ifle eflit ücret, çocuk ald›rabilme hakk› ve medeni haklar liberal feminist-
lerin ilgilendikleri ve savunduklar› konular aras›ndad›r. Liberaller aras›nda Acker
(1989), Bem (1993) Epstein (1988) say›labilir.

Feminist kuram›n çal›flma alanlar›n› ülkemizin koflullar›n› da dikkate alarak tart›fl›n›z.

Feminist kuram, kad›n›n odak olarak al›nd›¤› bir perspektiften bakarak top-
lumsal yaflam› ve buradaki farkl› sistem ve fikirleri irdelemektedir. Feminist kuram
kad›n› temel obje veya ilgi oda¤› olarak görür ve onu üç aç›dan inceler. Birincisi
araflt›rmalar›n bafllang›ç noktas› kad›nd›r. Kad›n›n durumu veya toplum içindeki
statüsü gibi. ‹kincisi kad›n› merkezi bir obje olarak görür. Bütün araflt›rma süreci-
nin ilgi oda¤› kad›nd›r ve toplumda herfleyi kad›n›n bak›fl aç›s›ndan de¤erlendirir
ve araflt›r›r. Üçüncüsü ise feminist kuram kad›n›n bak›fl aç›s›ndan, hem kritik hem
de eylemcidir ve kad›na mevcut yap›da daha iyi bir yer bulmaya veya dünya ya-
ratmaya çal›fl›r. Bu aç›dan da tart›flmalar› insana yöneliktir. 

Biraz önce de belirtildi¤i gibi, liberal feministler için önemli olan konular ka-
d›n›n toplum içinde afla¤›lanmas›, ikincil statüsü, erke¤e oranla kanunlardaki eflit
olmayan durumu ve kad›n ve erke¤in toplum taraf›ndan nas›l etkilenerek kendi
hakk›ndaki benlik duygusunu gelifltirdi¤i veya ö¤rendi¤idir. Radikal feministler
ise kad›n›n toplum içinde bask› alt›nda oldu¤unu, ezildi¤ini, toplumlar›n erkekler
taraf›ndan yönetildi¤ini, hakimiyetin onlarda oldu¤unu ve bu nedenle de kad›nla-
r›n bask› alt›nda tutuldu¤unu savunur.

Erkek üstünlü¤ünün oldu¤u (patriarchal) toplumlarda her fley erkekler taraf›n-
dan kontrol edilir ve erkek toplumda güce, prestije ve ekonomik avantajlara sa-
hiptirler. Erke¤in kontrolünde olan kurumlar (aile, din ekonomi, e¤itim ve hükü-
met) kad›nlar› erkeklere oranla daha afla¤› görür, hatta erke¤in kad›na olan üstün-
lü¤ünü ebedilefltirmek için çabalar. Di¤er bir deyimle erke¤in üstünlü¤ünü de-
vaml› k›lmak için gayret gösterir. Radikal feministler erke¤in bu gücü nas›l kazan-
d›¤›n› ve nas›l bütün kurumlar› kontrol alt›nda tuttu¤unu araflt›rmaktad›rlar. Dola-
y›s›yla erke¤in üstünlü¤ü ve bunun nedenleri radikal feministlerce temel ilgi oda-
¤› olarak görülmektedir. fiimdi de hem sosyalist feministlerden söz edelim, hem
de bunlar›n kurama olan katk›lar›na bakal›m:

Sosyalist feministler radikal feministlerden çok daha fazla radikaldirler. Hatta ka-
pitalizmi kad›n›n ezilmiflli¤inin temel kayna¤› olarak görürler. Onlar›n bak›fl aç›lar›
Marksizm'in kapitalizme bak›fl aç›s›ndan da öte gider. Bu kuramc›lar içinde en çok
kullan›lan kavram kapitalist patriyarki kavram›d›r. Bu görüflün iki önemli temsilcisi
Eisenstein ve Hartman'd›r. "Sosyalist feministler kad›n›n ezilmiflli¤inin temel nedeni-
nin kapitalist toplumda kad›n›n erke¤in mal› olmas›na ba¤l› olarak aç›klarlar. 

Kad›n toplumda ezilmiflli¤i kapitalist bir yap› olmadan da mevcut oldu¤una
göre, kapitalizmin geliflmesi özellikle ifl yerlerinde ve endüstride kad›n›n daha faz-
la bask› alt›nda tutulmas›na veya sömürülmesine neden olmaktad›r." Di¤er bir
nokta da patriyarki kavram›d›r. Patriyarki, sosyalist ve endüstri öncesi toplumlar-
daki erke¤in üstünlü¤ünü simgeler. Buna göre kapitalist toplumlarda s›n›f yap›s›
içindeki güç iliflkileri, erke¤in üstünlü¤ü ile birleflerek, kad›n›n toplum içinde ezil-
mesine neden olmaktad›r (Shepard,1996).
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Radikal feministler kad›n›n
toplum içinde bask› alt›nda
oldu¤unu, ezildi¤ini,
toplumlar›n erkekler
taraf›ndan yönetildi¤ini,
hakimiyetin onlarda
oldu¤unu ve bu nedenle de
kad›nlar›n bask› alt›nda
tutuldu¤unu savunur.

Sosyalist feminst kuram›n
temel kavramlar›ndan biri
olan patriyarki, sosyalist ve
endüstri öncesi 
toplumlardaki erke¤in 
üstünlü¤ünü simgeler.



Liberal ve radikal feministler aras›ndaki en temel farkl›l›k nedir?

TÜRK‹YE'DE SOSYOLOJ‹
Ülkemizde sosyoloji Birinci Dünya Savafl› s›ralar›nda Edebiyat Fakültesinde oku-
tulmaya bafllanm›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun son dönemlerinde ülkemizde
iki tür sosyoloji ak›m›n›n varl›¤›n› görüyoruz. Bunlar; Prens Sabahattin (1878-
1948) taraf›ndan temsil edilen Leplay Okulu, Ziya Gökalp (1876-1924) ve Mehmet
‹zzet (1891-1930) taraf›ndan temsil edilen Comte-Durkheim Okulu'dur. Leplay
Okulu, ‹kinci Dünya Savafl›n›n bafl›na kadar üniversite kürsülerinde ve liselerde
yer almam›fl, buna karfl›l›k Gökalp'in temsil etti¤i Durkheim Sosyolojisi özellikle
1913'de Darü'l-fünun'da yer ald›ktan sonra bilim çevremizde çok büyük yank›lar
uyand›rm›fl, hatta Cumhuriyetten sonra liselerimize konan sosyoloji derslerine
temel oluflturmufltur.

Ziya Gökalp'in sosyolojik düflüncesinin kayna¤›n›n kavramak için, içinde
yaflad›¤› ortam›n düflünce ve inanç yaklafl›m›n› belirleyen pozitivizm ideolojisini
bilmek gerekir. Pozitivizm salt gerçe¤i ve olaylar›n nedenlerini aramaktan vaz-
geçen, olaylar hakk›nda bilgi edinmekle yetinen bir ideolojidir. 

‹ttihat ve Terakki'nin fikir adam› olan Gökalp, "Türkçülü¤ün Esaslar›'nda Durk-
heim'in toplumsal bilinç kavram›n› tarihsel maddecili¤in s›n›f çeliflkisine karfl› kul-
lanm›flt›r. Ziya Gökalp, Durkheim'in "Toplumsal ‹fl Bölümü" adl› kitab›nda savun-
du¤u ahlak anlay›fl›n› benimsemifl, Türk folkloru, Türk masal› üzerinde sosyolojik
araflt›rmalar yapm›flt›r. Gökalp'in sosyolojisinin eksenini' "ulus" ve "terakki" konu-
lar› oluflturur.

Bununla birlikte, Türk sosyolojisi tarihine adlar› geçmifl, di¤er sosyologlar
olarak, Ahmet R›za (1858-1930), Ahmet fiuay›p (1876-1910) ve Salih Zeki'yi vere-
biliriz. Ayr›ca, 1950'li y›llardan bafllayarak gerek Türkiye'de sosyolojinin tan›t›l-
mas›n› yayg›nlaflt›rmak, gerekse sosyolojik kurumlar› aç›klamak, gelifltirmek ve
elefltirmek için çaba harcam›fl, ürünler vermifl sosyologlar›m›z olmufltur. Bunlar
aras›nda Hilmi Ziya Ülken, Ziyaettin Fahri F›nd›ko¤lu, Nurettin fiazi Kösemihal,
Cavit Orhan Tütengil, Cahit Tanyol, ‹brahim Yasa, Mübeccel Belik K›ray en tan›n-
m›fl olanlard›r. Girifl niteli¤i tafl›yan bu kitapta, bu sosyologlar›n sadece ad› veril-
mekle yetinilecektir. 

Türk sosyolojisine iliflkin daha ayr›nt›l› bilgiler için kaynakçada yer alan kitap ve çal›fl-
malara baflvurabilirsiniz.
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Özet
‹lk ve ortaça¤daki toplumsal düflüncenin temelleri-
ni incelemek.
‹nsanlar toplum olarak bir arada yaflamaya baflla-
d›klar›ndan itibaren, içinde yaflad›klar› düzeni an-
lamaya çal›flm›fl ve çeflitli fikirler ileri sürmüfllerdir.
Toplumsal düflünce ilk defa filozoflar›n felsefe sis-
temlerinde yer alm›flt›r. ‹lk ça¤da düflünürler Sok-
rat'tan önceki ve sonrakiler diye ikiye ayr›l›r. Sok-
rat'dan önce sofislere rastl›yoruz. Sokrat'tan sonra
önemli iki bilgin Platon ve Aristo'dur. Platon'a gö-
re birey içinde yaflad›¤› devletin karakterini tafl›r.
Aristo, Platon'a göre daha gerçekçidir. Hristiyan
düflünürler Rönesans ve Reform'a de¤in mistik ve
skolastik dünya görüflü alt›nda büyük bir ilerleme
sa¤lamazken, islam dünyas›nda olumlu düflünce
sistemlerini görüyoruz. Bu ça¤larda toplumla ilgi-
lenen düflünürler aras›nda ‹bn-i Rüfld, Gazzali, Fa-
rabi ve ‹bn-i  Haldun en önemlileridir. Özellikle
‹bn-i Haldun'un Mukadimesi bir sosyoloji kitab›
niteli¤indedir.

Sosyolojinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›n-
da rol oynayan etkenleri aç›klamak.
Sosyolojinin ortaya ç›k›fl›nda iki önemli toplumsal
olgu yer al›r. Bunlar: Endüstri Devrimi ve Frans›z
Devrimi'dir. Tarihte hiçbir de¤iflme Endüstri Devri-
mi kadar uzun dönemli, etkili ve çarp›c› olmam›fl-
t›r. Bu olgunun d›fl›nda do¤a bilimlerindeki gelifl-
meler, bilimsel yöntemin kullan›l›fl› ve yeni k›tala-
r›n  keflfi de sosyolojik düflüncenin gelifliminde
önemli bir yer tutar.

‹lk sosyologlar›n toplum konusundaki düflünceleri-
ni ve sosyolojinin üç temel yaklafl›m› olan fonksi-
yonalist, çat›flma ve etkileflimcilik yaklafl›mlar›n›
aç›klamak.
Sosyolojinin kurucular› aras›nda, ad›n› koyan Au-
guste Comte'dur. Zaman›n en özgün düflünürü olan
Comte, do¤a bilimlerinde kullan›lan bilimsel yön-
temin toplumsal olaylar› incelemede de kullan›la-
bilece¤ini savunur. Daha sonra Herbert Spencer,
biyolojik yaklafl›m›n kurucular›ndand›r. Spencer,

toplumu canl› bir organizmaya benzeterek incele-
mek ister. Karl Marx ise çat›flma kuram›n›n kurucu-
sudur. Düflüncelerinde bir di¤er Alman düflünür
olan Hegel'in etkisindedir. Marx'a göre toplumbi-
limcilerin görevi dünyay› aç›klamak de¤il, de¤ifltir-
mektir. Her fleyin birbiriyle çat›flma içinde oldu¤u-
nu savunan Marx, kuram›n› s›n›f çat›flmas› ile des-
tekler. Sosyolojinin bilimsel alanda geliflmesinde
önemli bir kifli de Frans›z Emile Durkheim'dir. Durk-
heim, toplumsal gerçe¤in temelini toplumsal bi-
linçte görür. Durkheim'in bir di¤er ilgi alan› top-
lumsal iflbölümü ve sonuçlar›d›r.  Modern bir Al-
man düflünürü ise Max Weber'dir. Weber, sosyolo-
jide anlama üzerinde durarak, ideal tip ve tarihi
analiz tekniklerini gelifltirmifltir.  
Sosyolojide tarihsel geliflim içinde üç yaklafl›m söz
konusudur. Bunlar;
• Fonksiyonalist yaklafl›m,
• Çat›flma yaklafl›m›
• Etkileflimcilik yaklafl›m›d›r.

Sosyolojide  yeni  yaklafl›mlardan  sosyal  al›flve-
rifl  kuram›  ve  feminist  kuram›  tart›flmalar›  ile
inceleyebileceksiniz.
‹ki modern kuram, Sosyal Al›flverifl Kuram› ve Fe-
minist kuramlar da giderek popüler hale gelen
ve tart›fl›lan kuramlar aras›nda yer almaktad›r. Bu
kuramlardan sosyal al›flverifl kuram›, genelde eko-
nomistlerin, antropologlar›n ve  psikologlar›n fi-
kirlerine dayal›d›r. Kuram, insan etkilefliminin
ödül ve cezalara dayal› olarak gerçekleflen bir
al›flverifl ile olufltu¤unu ileri sürer. Kuramda sözü
edilen de¤iflim kavram› toplumsal bir de¤iflimden
çok karfl›l›kl› bir al›flverifli ifade eden bir nitelik
tafl›r. Bu nedenle kurama sosyal al›flverifl kuram›
da denilmektedir.
Feminist kuram kad›n›n odak olarak al›nd›¤› bir
perspektiften bakarak toplumsal yaflam› ve bura-
daki farkl› sistem ve fikirleri irdelemektedir. Femi-
nist kuram kad›n› temel obje veya ilgi oda¤› olarak
görür ve inceler. Feminist kuram, liberal, sosyalist
ve radikal olmak üzere temel yaklafl›ma sahiptir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Düflüncenin üç temel aflamadan geçti¤ini öne süren
düflünür kimdir?

a. M. Weber
b. E. Durkheim
c. A. Comte
d. F. Hegel
e. H. Spencer

2. Sosyolojide anlam üzerinde durarak, ideal tip ve tarihi
analiz teknikleri gelifltiren düflünür kimdir?

a. H. Spencer
b.  Hegel
c.  E. Durkheim
d.  M.Weber
e.  K. Marx

3. Gizli ve aç›k fonksiyon kavramlar› kim taraf›ndan
gelifltirilmifltir?

a.  T. Parsons
b.  R. Merton
c.  K. Marx
d.  A .Comte
e.  E. Durkheim

4. Kapital adl› eser kim taraf›ndan yaz›lm›flt›r?
a.  M. Weber
b. E. Durkheim
c.  K. Marx
d.  H. Spencer
e.  A .Comte

5. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemeleri-
ni, karfl›l›kl› iliflkilerini ve bu iliflkilerin nas›l gerçekleflti¤i-
ni ele alan model afla¤›dakilerden hangisidir?

a.  Tabakalaflma
b.  Çat›flma
c.  Yap›sal fonksiyonel yaklafl›m
d.  Tarihsel maddecilik
e.  Etkileflimcilik

6. ‹flbölümünün toplumsal bir olgu oldu¤unu ve bu yüz-
den baflka bir toplumsal olguyla aç›klanmas› gerekti¤ini
düflünen bilim adam› afla¤›dakilerden hangisidir?

a.  E. Durkheim
b.  M. Weber
c.  H. Spencer
d.  S. Simon
e. A. Comte

7. Ziya Gökalp'in sosyoloji  düsüncesindeki kaynaklar
aras›nda afla¤›dakilerden hangisi en önemli yeri tutar?

a. Pozitivizm
b. Bilinç
c. Geliflim
d. Devlet
e. S›n›f

8. Belirli bir otoritenin mevcut oldu¤u her yerde çat›flma-
n›n varl›¤›ndan söz eden çat›flma kuramc›s› kimdir?

a. L.Coser
b. R. Dahrendorf
c. K. Marx
d. R. Merton
e. K.Davis

9. Afla¤›daki kuramc›lardan hangisine göre "toplum bir
fonksiyonlar bütünüdür"?

a. H. Spencer
b. T. Parsons
c. J. Dewey
d. W. James
e. D. Ricardo

10. Afla¤›daki sosyoloji kuramc›lar›ndan hangisi genelde
davran›flç› psikolojiye yo¤un bir biçimde ba¤l›d›r?

a. G. C. Homans
b. B. Malinowski
c. A. Smith
d. D. Ricardo
e. L. Coser
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Yaflam›n ‹çinden
Yedi¤i dayaklar can›na tak etti...

‹çel'in Tarsus ilçesinde oturan Ayfle Mehmet ile görücü
usulü ile evlendirildi ve Alanya'ya gelin gitti. Dü¤ünden 4
ay sonra ise kocas›, üç ayl›k hamile Ayfle'yi dövdü. Genç
kad›n, solu¤u baba evinde ald›. Aile büyükleri araya gir-
di ve bar›flt›lar. Ancak, Mehmet bütün gün evde oturuyor,
buna karfl›n eflinin çal›fl›p eve para getirmesini istiyordu.
Çal›flmad›¤› zaman da dövüyordu. Ayfle, daya¤a daha faz-
la dayanamad› ve ikinci kez baba evine gitti ve do¤umu-
nu orada yapt›.
"BEN‹ KURTARIN"
Daha sonra dayakç› kocas›ndan boflanmak için Silifke As-
liye Hukuk Mahkemesi'ne dava açt›. ‹lk duruflmaya kuca-
¤›nda 11 ayl›k çocu¤u ile gelen Ayfle, hakime bafl›ndan
geçenleri bir bir anlatarak "Beni kurtar›n" dedi. Duruflma,
kocan›n dinlenilmesi için ertelendi.
18 fiubat 2000 Sabah Gazetesi

Yukar›daki örnek olay Türkiye aile içi fliddet ve kad›n da-
ya¤›na iliflkin tipik bir göstergedir. Bu bölümde anlat›lan
feminist kuram aç›s›ndan bu konuya nas›l yaklafl›r ve ne
tür aç›klamalar getirirsiniz? Sizce toplumun bu tür bir flid-
det olay›ndan kurtulabilmesi için kad›nlar aç›s›ndan ya-
p›lmas› gerekenler nelerdir? Tart›fl›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. ‹lk ve ortaça¤daki toplumsal düflüncenin temellerini

tan›mlay›n›z.
2. Sosyolojinin bir bilim dal› olarak ortaya ç›kmas›nda

rol oynayan etkenleri aç›klay›n›z.
3. Sosyolojinin üç temel yaklafl›m› olan fonksiyonalist,

çat›flma ve etkileflimcilik yaklafl›mlar›n› aç›klay›n›z.
4. Sosyolojide yeni yaklafl›mlardan sosyal al›flverifl kura-

m› ve feminist kuram› tan›mlayarak; Türkiye'de femi-
nist yaklafl›mlar› tart›fl›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise A. Comt'e iliflkin bölümü

tekrar okuyunuz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Max Weber'e iliflkin bölümü

tekrar okuyunuz.
3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Fonksiyonel Yaklafl›m

bölümünü tekrar okuyunuz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Karl Marks ve Maddeci Görüfl

bölümünü tekrar okuyunuz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Etkileflimci Yaklafl›m

bölümünü tekrar okuyunuz.
6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Emile Durkheim'e iliflkin

bölümü tekrar okuyunuz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Türkiye'de Sosyoloji

bölümünü tekrar okuyunuz.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Çat›flma Yaklafl›m› bölümünü

tekrar okuyunuz.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Fonksiyonalist Yaklafl›m

bölümünü tekrar okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Sosyal Al›flverifl Kuram›

bölümünü tekrar okuyunuz.
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