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

toplumsallaflma kavram›n›, özellikleri ve amaçlar›ndan yola ç›karak tan›m-
layacak; toplumsallaflma sürecindeki etkenleri aç›klayacak,
toplumsallaflma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol alma gibi sosyolojik ku-
ramlar› tan›mlay›p, toplumsallaflmadaki etkilerini tart›flacak,
toplumun sahip oldu¤u kültürün aktar›lmas›nda sorumlu olan toplumsal-
laflma kurumlar›n› tan›mlayarak, aç›klayabileceksiniz.
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1938 y›l›n›n so¤uk bir k›fl günü, bir sosyal hizmet uzman›, Pennsylvania’da bir
çiftlik evinin kap›s›na do¤ru, endifle içinde yürüyordu. Çocu¤a büyük olas›l›kla
kötü davran›ld›¤› bir durumu araflt›rmak üzere burada olan sosyal hizmet uzma-
n›, k›sa bir süre sonra evin çat› kat›nda gizlenmifl 5 yafl›nda bir k›z çocu¤u oldu-
¤unu keflfetti. Ismi Anna olan bu k›z çocu¤u, elleri bafl›n›n üzerinde hareket ede-
meyecek biçimde eski bir sandalyeye ba¤lanm›flt›. Aç›k saç›k giysiler giydirilmiflti,
kibrit çöpüne benzeyen kollar› ve bacaklar› ise onlar› kullanamayacak kadar
güçsüzdü.

Anna’n›n içinde bulundu¤u durum, ancak korkunç bir trajedi olarak nitelen-
dirilebilirdi. Anna, babas›yla birlikte yaflayan 26 yafl›nda, bekar ve ruh hastas› bir
annenin çocu¤u olarak 1932’de dünyaya gelmiflti. Babas› k›z›n›n bu "gayri mefl-
ru" anneli¤i karfl›s›nda k›zm›fl, çocu¤u bile evinde görmek istememiflti. Böylece, ilk
alt› ay›n› çeflitli kurumlarda geçirmiflti. Fakat, annesi böyle bir bak›m›n maddi
külfetine dayanamazd›, böylece Anna dedesinin evine dönmek zorunda kald›. 

Tam bu noktada, Anna’n›n yaflad›¤› s›k›nt›lar da artm›flt›. Anna’n›n annesi
babas›n›n tepkisini azaltmak için çocu¤a çok az ilgi gösterdi¤i ve canl› kalmas›
için sadece süt verildi¤i çat› kat›na tafl›nmas›na karar verdi. Çat› aras›nda gün-
ler günleri, aylar aylar› kovalad› ve neredeyse hiç kimseyle görüflmeden befl y›l
geçti.

Anna’n›n durumunu haber alan sosyolog Kingsley Davis, hemen onu görmek
üzere yola ç›kt›. Anna’y› yerel otoritenin himayesine ald›¤› bir bak›m evinde bul-
du. Davis, Anna’n›n durumunu görünce dehflete düflmüfltü. Anna bir deri bir ke-
mik kalm›fl, c›l›z bir çocuktu. Anna gülemiyor, tebessüm edemiyor, konuflam›yor
ve hatta k›zg›nl›¤›n› bile gösteremiyordu. K›sacas› bofl bir dünyada tek bafl›na
yaflam›flças›na tamamen tepkisizdi.

Kaynak: DAVIS, Kingsley, "Extreme Social Isolation", American Journal of Sociology, Vol.45, No.4 
(January 1940): 554-65.

MACIONIS, John J. and Ken PLUMMER, Sociology a global introduction, Prentice Hall, 1998.

Bu üniteyi çal›fl›rken daha önceki ünitelerde ifllenen toplum ve toplum yap›lar›n› ö¤ren-
mifl olman›z gerekir. Ayr›ca toplumsallaflma do¤rudan içinden geçti¤iniz bir süreçtir; ken-
di deneyimlerinizden kaynaklanan örnekleri de konularla iliflkilendirin. 
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G‹R‹fi
Kültür konusunda da de¤indi¤imiz gibi dünyaya gelen bebek, yard›ma muhtaçt›r.
‹çinde yaflad›¤› toplum hakk›nda bir bilgisi olmad›¤› için, onlar gibi düflünmeyi ve
davranmay› da bilemez. Hatta baflkas›n›n yard›m› olmadan dünyada yaflayamaz.
Zamanla sadece biyolojik fonksiyonlar› olan canl›, kültürel bir ö¤renme süreci
içinde yaflad›¤› toplumu anlar ve onun bir parças› haline gelir. Bu toplumun de-
¤er ve davran›fl kurallar›n› benimser, onlar gibi düflünür, o topluma özgü yiyecek-
leri yer. Bir partiye davet edildi¤i zaman örne¤in Amerikal› ise bir "Bloody Mary",
bir Japon ise "Sake", Türk ise "Rak›" içer. Hatta en önemlisi o toplumun dilini ko-
nuflur. Bu belirli davran›flsal kal›plar› ö¤renme, toplumsallaflma denilen karmafl›k
bir süreç, içerisinde gerçekleflir. Bu ünitede bu konuyu irdeliyece¤iz.

TOPLUMSALLAfiMA NED‹R?
Hepimiz toplumsallaflman›n bir ürünüyüz. Önce içinde yetiflti¤imiz aileden etkile-
niyoruz. Sanki kendimize aitmifl gibi gördü¤ümüz birçok davran›fl›n zamanla ken-
di ailemizde de benzer bir biçimde oldu¤unu gözlemledi¤imiz zaman flaflk›nl›¤›-
na u¤ruyoruz. Bu nedenle kendi arkadafllar›m›zdan farkl› özelliklere sahip oluyo-
ruz. Siz çabuk k›z›yorsunuz; ama bir arkadafl›n›z sizin kadar çabuk sinirlenmiyor-
dur. Siz daha fazla çal›fl›rken, arkadafl›n›z sizin kadar çal›flm›yor; ama sizden daha
baflar›l› olabiliyordur. Ailenin d›fl›nda baz› fleyleri ö¤renmemizi etkileyen baflka
gruplarda vard›r. Örne¤in, arkadafllar›n›z, ö¤retmenleriniz, komflular›n›z gibi. Ya-
flam› bu insanlarla birlikte ö¤reniyor, onlardan etkileniyor ve ayn› zamanda onla-
r› da etkiliyoruz.

Toplumsallaflma bu nedenle bir etkileflim sürecidir. Bu süreçle birey bir kim-
lik kazan›r ve yaflad›¤› toplumun bir üyesi haline gelir. Toplumsallaflma birey ve
toplum aras›nda bir ba¤ oluflturur. Bu ba¤ o kadar kuvvetli ve önemlidir ki ne bi-
rey ne de toplum bu ba¤ olmadan varl›¤›n› sürdüremez.

‹nsan davran›fllar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u ö¤renilmifl davran›fllard›r. Yani be-
lirli bir ö¤renme süreci içerisinde belirli davran›fllar göstermekteyiz. ‹nsanlarda iç-
güdüsel davran›fllar çok az, hatta yok denecek kadar azd›r. ‹nsanlar›n belirli bir
toplumda belirli fleyleri ö¤renmeleri, toplumsallaflma süreci olarak tan›mlanan bir
oluflum içerisinde gerçekleflir. Demek ki, insan›n kendine uygun insanca davra-
n›fllar› ö¤renme süresi toplumsallaflmad›r. Bu süreç, çocu¤un do¤umuyla bafllaya-
rak onun dili, yaflad›¤› kültürü ö¤renmesini ve bunlar› gelecek nesillere aktarma-
s›n› içerir. Böylece, insan yaflad›¤› toplum içerisinde bir kiflilik kazan›r. Toplum-
sallaflma bu aç›dan belirli bir kiflilik kazanma yöntemidir denebilir.

Toplumsallaflma süreciyle insan, yaflam biçimini hayvani düzeyden kurtarm›fl
olur. Bu süreç insan›n belli bir toplumda yaflamas›n› olanakl› k›lan davran›fllar›
edinmesini sa¤lar. Toplum aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bu süreç, topluma yeni kat›lan
bireylerin yerleflmifl kültürü ve organize yaflam biçimini benimsemeleri ve uyma-
lar›n› kolaylaflt›r›r.

Toplumsallaflma; toplumun yeni üyelerine o toplumda var olan yerleflmifl, gö-
renek, de¤er, tutum ve davran›fllar›n ne oldu¤unu, bunlara uyum sa¤laman›n ve
ö¤renmenin yollar›n› gösterir. Bu süreç insan›n do¤umu ile bafllar ve bir yaflam
boyu sürer. Bireylerin, sosyal kal›plara uyumu ve toplumsal kurumlara kat›lmas›y-
la birlikte insanlar o toplumda geçerli olan de¤er, disiplin ve davran›fl biçimlerini
ö¤renirler. Toplumsallaflma sürecini, bireylere ö¤reten çok önemli bir kurum olan
aile içindeki anne ve babalar da zaman içersinde toplumsallaflm›fllard›r. 
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Anne ve babalar, edindikleri tecrübe, disiplin, ödül ve cezaland›rma yöntem-
leri ile bu rollerini ö¤renmekte ve daha sonra bu ö¤renilenleri kendi çocuklar›na
aktarmaktad›rlar. Bu flekilde toplumsallaflma bir aktarma sürecidir denilebilir.

Toplumsallaflma sürecinin önemli sonuçlar›ndan biri kiflilik kazan›lmas›d›r. Ki-
flilik bireyin düzenli düflünme, duygu ve hareketlerinin tutarl› bir bütünüdür. Ne-
den tutarl›d›r? Çünkü her ortamda benzer bir biçimde ortaya ç›kar. Hiç kimse
dünyaya iyi bir doktor, avukat, mühendis veya fizikçi olarak gelmez. Sadece bi-
reylerde bunlara uygun potansiyeller vard›r. ‹nsan›n bir toplumda ne olaca¤›n› ta-
yin eden fley, yaflamda zaman içinde kazand›¤› deneyim ve ö¤renmenin bir sonu-
cudur. Toplum içinde her birey birbirinden farkl›d›r, bu farkl›l›klar›n nedeni bire-
yin toplumsallaflma sürecinde yatar. Her birey bir toplumun üyesi oldu¤u kadar,
bir alt kültürün de üyesidir. Yani belirli bir ailenin, grubun, s›n›f›n, dinin bir üye-
siyiz. Bu nedenle de bireyin biyografisi ve kiflili¤i kendine özgü bir biçimde geli-
flir. Toplumsallaflma süreci bu benzerlikleri ve farkl›l›klar› anlamam›zda bize yar-
d›mc› olur. Toplumsallaflma yaflam boyu süren bir süreç olmas›na karfl›l›k, en
önemli devresi bebeklik ve çocukluk dönemidir. Temelleri sa¤lam at›lan bir be-
beklik ve çocukluk ça¤›ndan sonra, di¤er kiflilikle ilgili geliflmeler bunun üzerine
oturur.

Toplumsallaflma sürecini tan›mlay›n›z.

‹NSANIN DO⁄ASI VE ‹ZOLASYONUN
TOPLUMSALLAfiMADAK‹ ETK‹LER‹
Do¤a ve çevre ya da kal›t›m ve çevre insan geliflimini do¤rudan etkiler. Ancak
sosyolojik bak›fl aç›s›ndan bireyin içinde yetiflti¤i sosyal çevre, daha fazla önem
tafl›r. E¤er insanlar bu toplumsal etkileflimden yoksun olarak yetifltirilirlerse, geli-
flimleri ciddi bir biçimde zarar görür.

Zaman zaman baz› çocuklar›n ormanda veya do¤ada tek bafllar›na bulunmufl
olduklar›n› ve hayvanlar taraf›ndan yetifltirildiklerini duyar ve geliflmeleri flaflk›n-
l›kla izleriz. ‹flte böyle bir çocuk 1798 y›l›nda Fransa'da bulunmufl ve incelenmifl-
tir. Bu çocuk bulundu¤unda insana benzer özellikler göstermemekteydi. Konufla-
m›yor, duygular›n› belirtemiyor, genelde elleriyle ve kollar›yla yürüyor, suyu ya-
layarak içiyor, ot yiyor ama önüne et konunca t›pk› bir hayvan gibi parçalayarak
yiyordu. Ac›ya ve so¤u¤a karfl› hiçbir tepki ve hassasiyet göstermiyordu (Malson,
1972).

Günümüzde bu tür örneklere pek rastlam›yoruz. Acaba insanlar taraf›ndan ye-
tifltirilmeyen, do¤ada yetiflen çocuklar olsayd›k hepimiz bu flekilde vahfli bir canl›
m› olacakt›k? Bugün sosyal bilimciler çocuklar›n yetiflmesinde fiziksel flartlar kadar,
sosyal etkileflimin önemini vurgulamakta ve bunu kan›tlamaya çal›flmaktad›rlar.

Bundan yaklafl›k 40 y›l önce Harry Harlow ve arkadafllar› Wisconsin Üniversi-
tesinde yapt›klar› çal›flmada, Rhesus maymunlar›n› afl›r› yaln›z bir ortamda yetifl-
tirmifller ve bunun maymunlar üzerindeki etkilerini gözlemlemifllerdir. Harlow la-
boratuarda hiç kimseyle temas ettirilmeden yetiflen maymunlar›n, t›pk› insanlarda
oldu¤u gibi psikolojik (fliddetli davran›fl bozukluklar›) özellikler gösterdiklerini
tespit etmifltir. Yani bu maymunlar di¤er maymunlardan korkmufllar, yemek ye-
memifller, tembel bir yaflam sürüp, bir çeflit inzivaya çekilmifllerdir. Acaba insan-
larda durum nedir? 

Kingsley Davis (1948) afl›r› izole ortamlarda yetiflmifl iki k›z çocu¤u üzerinde
yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla, uygun bir toplumsallaflma ortam›nda yetiflmeyen ço-
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cuklar›n yaflad›klar› zararl› sonuçlar› irdelemifltir. O zamandan beri hiçbir keflif sos-
yologlar›n çocu¤un geliflmesinde iletiflimin önemi üzerindeki görüfllerini de¤ifltire-
memifltir. Davis, çocu¤un geliflmesinde insanlarla olan etkileflimin önemine de¤i-
nerek, gözlemlerini Anna ve ‹sabella ad›nda iki çocu¤un bafl›ndan geçen olaylarla
aç›klamaya ve pekifltirmeye çal›flm›flt›r. Davis'in ilgilendi¤i ilk çocuk Anna, sekiz
yafl›ndayken bulunmufl ve belirli kurumlar taraf›ndan incelenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Yaflam›n ilk alt› y›l›nda Anna, bütün her fleyden yoksun kalm›fl ve di¤er insan-
larla çok s›n›rl› düzeyde bir iliflki içerisinde olmufltur. Anna, evlilik d›fl› do¤mufl,
hastal›kl› bir çocuktu. Do¤duktan sonra ilk birkaç ay çevreden uzaklaflt›r›lm›fl, an-
nesi taraf›ndan karanl›k küçük bir odaya kapat›larak yan›na sadece su ve yiyecek
vermek için u¤ran›lm›flt›r. Böylece Anna, çevresinden soyutlanm›fl bir biçimde ye-
tiflmifl, di¤er insanlarla hemen hiçbir iliflki içerisinde bulunmam›flt›r. Anna, bulun-
du¤u zaman yürüyemiyor, konuflam›yor hiçbir zeka belirtisi göstermiyordu. Anna,
bulunduktan ve annesinden uzaklaflt›r›ld›ktan iki y›l sonra yap›lan tedavi ve çal›fl-
malar sonucu kendi ihtiyaçlar›n› gidermeye, yürümeye ve kendisine yöneltilen
baz› komutlara cevap vermeye bafllam›flt›r. Ancak hâlâ daha konuflma yetene¤i
geliflmemifltir. Bundan birkaç y›l sonra kendisi ancak iki yafl›ndaki çocu¤un düze-
yinde konuflma belirtileri göstermeye ve ancak bu yafltaki bir çocu¤un davran›fl-
lar›n› yapmaya bafllam›flt›r.

Anna çok k›sa bir süre sonra yaflam›n› yitirdi¤i için araflt›rmac›lar bu konuda
kesin sonuçlara ulaflamam›fllard›r. Davis'e göre Anna'n›n annesi geri zekal› oldu-
¤u için Anna’n›n ölümü ve geliflimindeki bozuklar buradan kaynaklanabilirdi. An-
cak veriler Anna'n›n do¤ufltan m› geri zekal›yd›, yoksa çocuklu¤unda di¤er insan-
larla iliflki kurmad›¤› ve yaln›z kald›¤› için mi geri zekal› oldu¤unu ve geliflemedi-
¤ini aç›klayamam›flt›r.

Davis'in ikinci örne¤i ‹sabella ad›nda bir k›z çocu¤uydu. ‹sabella’da ilk alt› ya-
fl›na kadar, Anna gibi di¤er insanlardan ayr› bir biçimde tek bafl›na büyütülmüfltü.
Bulundu¤unda o da konuflam›yor, yürüyemiyor, iflitemiyordu. ‹sabella da Anna
gibi gayr›meflru bir çocuktu. Annesi bu durumu saklamak için onu alt› yafl›na ka-
dar karanl›k bir odada di¤er insanlardan ayr› olarak yetifltirmeye çal›flm›flt›. Ancak
‹sabella'n›n annesi sa¤›r ve dilsizdi.

‹sabella'n›n annesiyle olan iliflkisi sadece belirli el ve kol iflaretleriydi. ‹sabella,
Anna'dan farkl› bir grup profesyonel e¤itimci taraf›ndan e¤itime tabi tutuldu ve dil
geliflimi konusunda belirli uzmanlardan yard›m gördü.

Zamanla ‹sabella gördü¤ü e¤itim sayesinde çok k›sa bir sürede sadece dil ö¤-
renmekle kalmad›, bir çocu¤un geçirebilece¤i tüm geliflim aflamalar›n› baflar›yla
tamamlad›. ‹ki sene içerisinde içinde bulundu¤u yafl›n özelliklerini ve davran›flla-
r›n› göstermeye bafllad›. Bir buçuk y›l içerisinde zeka düzeyi, ilk test edildi¤i dü-
zeyden üç misli art›fl gösterdi. Yap›lan e¤itimler ile ‹sabella toplumsallaflma ve in-
san iliflkileri konusunda önemli baflar›lar kaydetti. ‹lk birkaç günlük e¤itimde ön-
ce sesleri ve kelimeleri söylemeyi baflard›. ‹ki ay içinde cümle kurmay› ö¤rendi,
dokuz yafl›nda ise di¤er çocuklarla birlikte 1. s›n›fa bafllad›. ‹sabella 14 yafl›na gel-
di¤inde 6. s›n›fa ulaflm›flt› ve okula duygusal uyumu da çok baflar›l›yd›.

Yukar›daki örneklerden insan kiflili¤inin geliflmesinde toplumsallaflman›n ve
sosyal iliflkilerin önemi üzerinde durulmufl, bu iliflkilerin olmamas› ya da insan›n
bu iliflkilerden yoksun b›rak›lmas› ile ortaya ç›kan olumsuz sonuçlar gösterilmifl-
tir. Görüldü¤ü gibi, sosyal iliflkilerin olmamas›, kal›t›mla geçen yetenekleri de
olumsuz yönde etkilemektedir. Dolay›s›yla kal›t›m›n önemi toplumsal çevre ve
sosyal iliflkilerle birlikte ortaya ç›kmakta ve geliflmektedir.
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‹sabella ve Anna gerçekten bu konuyu ayd›nlatmada ender bulunan örnekler-
dir. ‹sabella e¤itim sonucunda baflar›l› olurken, baz› örnekler bunun tersini orta-
ya koyabilmektedir. Örne¤in, 1970’li y›llarda Kaliforniya?da bulunan 13 yafl›ndaki
Genie adl› genç di¤er bir uç örnektir. Genie 20 ayl›kken sosyal iliflkilerden kopa-
r›lm›fl ve tek bafl›na bir odada, minimum sosyal iliflki içerisinde 13 yafl›na kadar
kalm›flt›r. Yap›lan bütün çaba ve çal›flmalara ra¤men Genie toplumsallaflamam›fl-
t›r. Genie'nin konuflma yetene¤i 4 yafl›ndaki bir çocu¤unkinden ileriye gideme-
mifltir. Bu da yafl›n toplumsallaflmadaki önemini belirten di¤er bir örnektir. 13 yafl
toplumsallaflma için biraz geç bir yaflt›r. Art›k ne e¤itim verilirse verilsin geliflim s›-
n›rl› kalmaktad›r.

Görüldü¤ü gibi araflt›rmac›lar, erken yafllarda bafllayan toplumsallaflma süreci-
nin önemine de¤inmekte ve normal bir çevrede yetiflmenin kazand›rd›¤› olumlu
sonuçlar üzerinde durmaktad›rlar. Bugün, art›k çocu¤un sadece fiziksel ihtiyaçla-
r›n› tatmin etmek sa¤l›kl› bir geliflim için yeterli olmamaktad›r. Anne ve babalar
çocu¤un kendisiyle ve sosyal geliflimiyle de ilgilenmek durumundad›rlar. Bu geli-
flim onun hem çocukluk arkadafllar›yla ilgilenmek hem de geliflim süreci içinde
iliflki kurdu¤u insanlar hakk›nda, onunla konuflmak, paylaflmak, fikir vermek an-
lam›ndad›r. Çocu¤un, arkadafllar›yla iliflki kurmas› engellendi¤i ölçüde bu durum
onun gelecekteki duygusal yaflam›n› olumsuz yönde etkileyecektir. 

Toplumsal iliflkilerden ve sosyal iletiflimden yoksun olarak yetiflen çocuklar
normal bir psiko-sosyal geliflim göstermedikleri gibi fiziksel geliflimde göstere-
mezler. Bu nedenle toplumsallaflma iletiflimle bafllar ve geliflir.

Kültür konusunda da de¤indi¤imiz gibi dil insan yaflam›nda büyük önem tafl›r.
Dil olmadan insanlar düflüncelerini gelifltirecek bir mekanizmaya sahip de¤ildirler.
E¤er bireyler bir dilden yoksunsa, izole bir ortamda yaflayacak, baflkalar›yla ileti-
flim kurup, düflüncelerini paylaflamayacaklard›r. Hatta daha da ileriye gidecek
olursak, dil olmadan kültür de olmayacakt›r. Kültür ise insan›n gelifliminde anah-
tar bir role sahiptir. Hepimiz bir biyolojik mirasa sahip olmam›za ra¤men, biyolo-
ji yukar›da da yazd›¤›m›z gibi davran›fl, de¤er ve tutumlar›m›z› tayin eden tek bir
faktör de¤ildir. Kültür, biyolojinin üzerinde bir etkiyle insan›n gelifliminde temel
bir önem tafl›r. 

Toplumsallaflma sürecinde dil ö¤renme neden önemlidir? Davis, Anna ve ‹sabella adl› k›z
çocu¤u örneklerinden nas›l bir sonuç ç›karabilirsiniz?

KURUMLARDA YET‹fiM‹fi ÇOCUKLAR VE
TOPLUMSALLAfiMA
Çeflitli nedenlerden dolay› devletin kurdu¤u yetifltirme yurtlar›, öksüzler yurdu gi-
bi çeflitli kurumlarda yetiflen çocuklarla, ailesinin yan›nda yetiflen çocuklar›n top-
lumsallaflmas› aras›nda belirgin farkl›l›klar vard›r. Yetifltirme yurtlar›nda yetiflen ço-
cuklar›n kendilerine yak›n olan yetiflkinlerle duygusal ba¤lar gelifltirmeleri çok en-
derdir. Bu çocuklar›n çevrelerinde, o kurumda çal›flan birçok yetiflkin olmas›na
ra¤men, bu insanlarla duygusal ba¤lar gelifltiremezler. Çünkü, bunlar ço¤unlukla
yönetici ya da idareci pozisyonundad›r. Bu insanlar›n bu çocuklara ay›rabilecekle-
ri vakitleri ifllerinin yo¤unlu¤u nedeniyle çok k›s›tl›d›r. Bu yurtlarda çocuklar›n bes-
lenme ve bak›m gibi sorunlar› az olmas›na karfl›n, duygusal sorunlar› çok fazlad›r.

Spitz'in yapt›¤› çal›flmalarda da bundan iki, üç nesil önce bu tür yetifltirme
yurtlar›nda yetiflen çocuklardaki ölüm oranlar› çok yüksek olarak bulunmufltur.
Bu çocuklar daha küçük ve k›sa boylu, di¤er insanlarla yak›n bir iletiflim kurama-
yan ve daha düflük zeka düzeylerine sahiptirler.
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Geçmiflteki kötü koflullar› bugün bu tür yurtlarda görmüyoruz. Sa¤l›kl› besle-
niyor, dayak yemiyor, temiz elbiseler giyiyorlar. Ancak yine de normal aileler ya-
n›nda yetiflen çocuklarla farkl›l›k tafl›yorlar. Bilim adamlar› bunun en temel nede-
ninin sosyal iletiflimsizlik oldu¤u konusunda birleflmektedirler.

1945'de Spitz normal annelerle yetifltirme yurtlar›nda yetiflen çocuklar› karfl›lafl-
t›rm›fl ve yetifltirme yurtlar›nda yetiflen çocuklar›n fiziki, sosyal ve duygusal aç›dan
geri ya da geliflmemifl oldu¤unu saptam›flt›r. Bu çocuklar›n yafllar› ilerledikçe duy-
gusal sorunlar› da art›fl göstermektedir.

Spitz'den sonra yap›lan di¤er çal›flmalarda bu bulgular› destekler nitelikte or-
taya ç›km›flt›r. Nitekim Bowlby (1969), Rutter (1974) ve William Goldfarb (1945),
40 yetifltirme çocu¤u üzerinde yapt›¤› araflt›rmalarda, bu çocuklarda kiflilik gelifli-
miyle de ilgili sorunlar oldu¤unu saptam›fllard›r. Örne¤in, bu çocuklar›n zeka dü-
zeylerinde gerilik, sald›rganl›k, duygusal so¤ukluk ve daha az giriflken olduklar›
bulunmufltur. Çocukluk ça¤lar›nda saptanan bu problemler çocu¤un yafl›n›n iler-
lemesiyle daha da art›fl göstermektedir.

Görüldü¤ü gibi ça¤›m›z›n en büyük sorunlar›ndan birini, çeflitli nedenlerle bu
tür kurumlara düflmüfl ve burada büyümüfl çocuklar oluflturmaktad›r. Aile ile ye-
tiflmenin bu kadar önemli oldu¤u ça¤dafl toplum yaflam›nda, bu tür çocuklarla il-
gilenmek sadece devletten beklenen bir görev de¤il, aksine tüm ailelerden bekle-
nen bir görev olarak nitelendirilmelidir.

Bu flekilde çeflitli nedenlerle kurumlarda bulunan çocuklarla daha çok ilgilen-
mek ve mümkün oldu¤unca bu çocuklar›, ailelerle paylaflmak ve onlar› topluma
kazand›rmak zorunlulu¤u, gün geçtikçe daha büyük bir ihtiyaç olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

TOPLUMSALLAfiMA ‹LE ‹LG‹L‹ SOSYOLOJ‹K
KURAMLAR
fiimdiye kadar bebeklerin kendiliklerinden geliflmediklerini, bunun biyolojiden
çok sosyal bir ortamla iliflkili oldu¤unu gördük. Evet, belki vücutlar›m›z kendilik-
lerinden büyüyor, ancak sosyal bir ortamdan uzaklaflt›¤›m›zda yaflam›m›z hayvan-
dan pek farkl› olmuyor. Böylece, toplum bizi zamanla insan haline getiriyor, di-
yebiliriz. Do¤du¤umuzda, kendimizin farkl› oldu¤umuza iliflkin hatta kad›n ve er-
kek oldu¤umuza iliflkin bir fikre sahip de¤iliz. Ancak, zamanla bir benlik geliflti-
riyoruz ve buna göre insanlar bizi farkl› görüyor ve baflkalar›n›n bizi nas›l gördü-
¤ünü de önemsiyoruz. ‹flte bu bölümde benlik veya kendilik üzerinde durup bu
konu ile ilgili iki kuramdan söz edece¤iz. 

Benlik Nedir?
Kiflili¤in temelini bireyin benlik kavram› oluflturur. Benlik bireyin tecrübelerini ve
onu baflkalar›ndan ay›ran farkl›l›klar›n› içerir. Di¤er bir deyimle insan›n kim ve
nas›l oldu¤u hakk›ndaki alg›lamalar›n›n bir organizasyonudur. Dünyaya gelen
canl› belirli bilgilere sahip de¤ildir. Yani henüz kendisini tan›yamaz. Zaman içeri-
sinde t›pk› bir kültürün ö¤renilmesi gibi benlik de toplumsallaflma süreciyle bir-
likte geliflir.

Günlük dilde s›k s›k "Kendinle iftihar edebilirsin, kendinden utan, kendini de-
¤ifltir, ya da kendi kontrolünü kaybediyorsun." gibi deyimleri duyar›z ve kullan›-
r›z. Bu deyimler bazen anlams›z gelse de bir gerçek olarak karfl›m›za ç›kar. Hepi-
mizin kendimize ait, ne oldu¤umuza iliflkin bir tak›m düflünceleri vard›r. K›sa bir
biçimde kendimizle ilgili yirmi cümleyi ard arda yazd›¤›m›z zaman, kendimize
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iliflkin bir tak›m özelliklerimizi s›ralam›fl oluruz. Bu özelliklerimiz üstlendi¤imiz
çeflitli rollere ve çeflitli kiflilik e¤ilimlerine iliflkindirler. 

Örne¤in ö¤renci, anne, baba, k›z, erkek veya cömert, arkadafl canl›s›, sosyal,
anti-sosyal, çal›flkan, namuslu, onurlu, dürüst gibi. 1950'li y›llarda insanlar daha
çok üstlendikleri rol üzerinde durup ona de¤er verirken, günümüzde daha çok
kim olduklar›na önem vermektedirler. Ancak, kendilik kavram› neyi ifade ederse
etsin, nereden gelirse gelsin, önemli olan fley kendili¤in bir toplumsal ürün oldu-
¤u ve bireyin di¤er insanlarla kurdu¤u etkileflim sonucu geliflip de¤iflti¤idir. Sos-
yal etkileflimin, bireyin kendilik ya da benlik kavram›n› nas›l etkilerdi¤ini ve nas›l
ortaya ç›kt›¤›n› aç›klayan ilgili iki kuram vard›r. fiimdi k›saca bunlara de¤inelim:
Söz konusu kuramlar "Ayna Benlik" ve "Rol Alma" diye adland›r›lmaktad›r. 

C.H.Cooley ve Ayna Benlik
Charles Horton Cooley (1864-1929) Amerika Birleflik Devletleri'nde benlik konu-
sundaki çal›flmalar›yla ünlü bir sosyal psikologtur. Cooley'e göre benlik kavram›
çocukluk döneminde oluflur ve zamanla bireyin yeni toplumsal etkinliklere kat›l-
mas›yla önem kazan›r.

On sekiz ayl›k bir bebek, yürümeye bafllay›nca, önce kendini tutacak birini
arar. Bu onun ailesidir, ebeveynlerine gülerek koflarken yere düfler. Anne ve ba-
ba ellerini ç›rpar ve bu olaya kahkahayla gülerler. Bebek bu durumda ailesinin
kendisini komik buldu¤unu düflünür ve onlar›n davran›fllar›n› onaylar.

Yani kendini komik bir bebek olarak niteler ve bu davran›fl› nedeniyle onay
gördü¤ü için de onu tekrarlar. Bu durum Cooley'in ayna benlik kavram›n›n olu-
flumunu k›saca anlatmaktad›r.

Cooley'e göre benlik bireyin içgüdüsel duygular›n›n karfl›l›kl› etkileflim ile dü-
zenlemesidir. Çocuk erken yafllarda aile ve akrabal›k gibi birincil gruplarda gör-
dü¤ü davran›fllar› anlayarak onlarla iflbirli¤ine gider. Daha sonra bu gruplarda
gördü¤ü her türlü davran›fl› kendi aç›s›ndan yorumlayarak, kendini bunlara göre
de¤erlendirir. Baflkalar›n›n kendisi hakk›nda ne düflündü¤ünü anlamaya çal›fl›r.
Cooley bu sürece ayna benlik ad›n› verir. Böylece baflkalar›n›n bize yans›yan ta-
v›r ve hareketleri kendimize yans›t›lan› gördü¤ümüz bir aynaya benzer. ‹flte bu
yans›madan benlik kavram› geliflir. Di¤er insanlar›n bize olan tav›r ve hareketle-
rinden kendimizin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin,sayg›l› veya sayg›s›z hoflgö-
rülü ya da hoflgörüsüz oldu¤umuzu anlar›z. ‹flte bu ayna benliktir. Bireyin kendi-
si ve birçok toplumsal davran›fllar› hakk›ndaki yarg›s›n› belirleyen fley, onun bafl-
kalar›n›n kendisi için ne düflündü¤ünü bilmesidir. Cooley'e göre bu süreç üç afla-
mal› bir biçimde oluflur.

• Birinci aflama, kendi görüntümüz hakk›ndaki düflüncemizdir. Yani biz bafl-
kalar›n›n gözünde nas›l görünüyoruz. Özellikle bizim için önemli olan kim-
seler, annemiz, babam›z, arkadafllar›m›z bizi nas›l görüyor. Bu insanlar›n fi-
kirleri bizim aç›m›zdan çok önem tafl›r.

• ‹kinci aflama, baflkalar›n›n bu reaksiyonlar› de¤erlendirmeleri ve aç›klama-
lar›d›r. Yani onlar bizi, bizim kendimizi gördü¤ümüz bir biçimde mi görü-
yor, yoksa farkl› m›?

• Üçüncü aflamada ise benlik kavram›n›n geliflimidir. Yani baflkalar›n›n bizi
neden bu flekilde gördü¤ünü de¤erlendirir ve buna uygun bir benlik gelifl-
tirmeye bafllar›z. E¤er ayna benlik olumlu ise, bu olumlu davran›fllar› de-
vam ettiririz.
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E¤er yans›yan tepkiler olumsuz ise kendilik kavram›m›z zay›flar ve zamanla
gelen tepkilere göre davran›fllar›m›z de¤iflir. Ancak burada önemli olan nokta, za-
man zaman baflkalar›n›n insanlar› yanl›fl de¤erlendirebilmeleridir. ‹ster yanl›fl, is-
ter do¤ru de¤erlendirelim, benlik kavram› böyle bir etkileflimle geliflme gösterir.

Ancak, hemen unutmamak gerekir ki benlik kavram› her ne kadar çocukta
bafllasa da geliflimi yaflam boyu sürer. Ayna benli¤in bu üç aflamas› bizim gün-
lük yaflant›m›z›n bir parças›d›r. Baflkalar›n›n bize yans›yan davran›fllar›na göre,
benlik kavram›m›z farkl›laflabilmektedir. Bu nedenle benlik hiçbir zaman bitmifl,
tamamlam›fl bir süreç de¤ildir. Her zaman bir geliflme içindedir. Hatta yafll›l›kta
bile de¤iflebilir.

Ayna benlik kavram›n› tan›mlay›n›z.

George Herbert Mead (1863-1931) ve Rol Alma
Birey yaflam›nda çok önemli rolleri üstlenerek bu rollere göre dünyay› de¤erlen-
dirmektedir. Mead'e göre kendilik bir sosyal yap›d›r ve insan›n tecrübeleriyle orta-
ya ç›kar. ABD’li ünlü bir sosyal bilimci olan Mead, daha önce sözü edilen sembo-
lik etkileflim kuram›n›n da yarat›c›lar›ndand›r. Mead’e göre insan›n toplumsallaflma-
s›nda çok önemli bir kavram onun bir dili kullanmas›d›r. Sembolik etkileflim de za-
ten dil arac›l›¤›yla etkileflimde bulunmakt›r. Dil sembollerden oluflur ve insan›n dü-
flünce sisteminin en önemli parças›d›r. Mead'e göre dil de toplumsallaflma yoluyla
ö¤renilir, hatta insan›n bilinci, düflünce sistemi de bir toplumsal üründür.
Mead de Cooley gibi benlik kavram›n›n sosyal etkileflimle geliflece¤ine inanm›flt›r.
Ayna benlik kavram›n› da benimseyen Mead, ancak kendilik kavram›n›n bireyin
baflkalar›n›n tepkilerini alg›lamas›ndan çok, onlara karfl› olan tepkilerinin önemli
oldu¤unu savunmufltur.

Mead'e göre birey toplumsallaflma sürecinde önce karmafl›k sosyal durumlar›
okumay› veya anlamay› ö¤renmekte, ondan sonra hangi hareket biçimi uygunsa,
ona göre hareket etmektedir. Mead oyun sürecinin kendilik gelifliminde kritik bir
öneme sahip oldu¤unu savunur. Oyun sürecinde çocuklar baflkalar›n›n rollerini
almay› ve oynamay› ö¤renmektedir. Di¤er bir deyimle kendini baflkalar›n›n yeri-
ne koyup, baflkalar›n›n düflünce ve duygular›n› anlamay› ö¤renmektedir. 

Mead'e göre bu süreç üç aflamal› olarak gerçekleflmektedir:
• Birinci aflama taklit aflamas›d›r. Buna haz›rl›k aflamas› da denilebilir ve er-

ken çocukluk döneminde oluflur. Çocuk iki üç yafllar› aras›nda baflkalar›n›
taklit etmeyi ö¤renir. Yani büyüklerinin mimiklerini ve davran›fllar›n› taklit
ederek geliflir. Örne¤in, çatal veya kafl›k tutmay›, anne ve babas›n›n davra-
n›fllar›n› taklit ederek ö¤renir. Ancak rol davran›fl›n›n nas›l olufltu¤u hakk›n-
da henüz bir bilgisi yoktur.

• ‹kinci aflama Oyun (Play Stage) aflamas›d›r. Bu dönemde 3-5 veya 6 yafl›n-
daki çocuklar belirli bir bireyin rolünü üstlenir ve bununla ilgili hak ve so-
rumluluklar›n›n ne oldu¤unu anlamaya çal›fl›rlar. Örne¤in, annelik rolü, po-
lislik, itfaiyecilik, ö¤retmenlik rolü gibi. Çocuk bu rolü yerine getirirken,
kendisi için tafl›d›¤› önemi ö¤renir. Ancak, bu onun için bir oyundur, he-
nüz tam anlam›yla kendini vermifl de¤ildir. Oynad›¤› rolün ne gibi süreçler-
de kazan›ld›¤›n› ve bunlar›n sorumlulu¤unu bilemez.

• Üçüncü aflamay› Mead, grupla oynanan oyun aflamas› olarak adland›r›r.
(Game Stage) Buradaki oyun art›k bir grup faaliyetidir. Yani birkaç rolü üst-
lenir. Rolünü di¤er insanlarla iliflki kurarak ö¤renir. Bu aflama, di¤er oyun
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sürecine göre daha ciddidir. Çünkü, art›k ileride yerine getirece¤i rollerin
sorumlulu¤unu almay› ö¤renir, baflar›l› olman›n yollar›n› arar ve oyun süre-
cine kat›lan di¤er bireyleri yöneten kurallar› ö¤renir. E¤er kurallar› yerine
getiremez ise baflar›s›z olabilece¤ini görür.

Mead toplumsallaflman›n çok önemli bir sonucu; "Baflkalar›n›n bizden beklen-
tilerine uyum göstermek ve davran›fllar›m›z› buna göre ayarlamakt›r" demektedir.
Bireyin bu kapasitesi ya da yetene¤i rol alarak geliflmektedir. Di¤er bir deyimle,
birey yaflam›nda çok önemli rolleri üstlenerek bu rollere göre dünyay› de¤erlen-
dirmektedir. Bireyin bu de¤erlendirmelerinde, onun yaflam›nda çok önemli rol
oynayan kifliler olan ailesinin ve arkadafllar›n›n, daha sonra da içinde yaflad›¤›
toplumun çok önemli bir pay› vard›r.

Mead’e göre bireyin kendisinin fark›nda olmas›n›n bafllang›c› anne ve çocuk
iliflkisiyle bafllar. Annenin bebe¤in yaflam›nda çok önemli bir pay› vard›r. Bebe¤in
ilk iletiflim kurdu¤u obje annesidir. Daha sonra bebek yaflamda kalabilmek için
di¤er insanlarla iliflkilerini sürdürür. Bebek kendisi için önem tafl›yan bireylerin
fark›na varmas›yla ve onlarla kurdu¤u iletiflimlerle yaflam›n› kolaylaflt›r›r ve çevre-
sine uyum sa¤lar. Böylece toplumsallafl›r. 

Rol alma ve ayna benlik kavramlar› aras›nda nas›l bir iliflki söz konusudur?

TOPLUMSALLAfiMADA ETK‹L‹ KURUMLAR
Toplumsallaflma süreci çeflitli sosyal çevrelerde, çok say›da insanla, çok farkl›
yollarla kazan›l›r. Anne ve babalar, oyun arkadafllar›, ö¤retmenler, ifl arkadafllar›,
sevgililer, niflanl›lar, efller, farkl› çevre içerisinde olan bu sürece katk›da bulunan
kimselerdir.

Bu süreç ayn› zamanda, formal, informal, amaçl› ya da amaçs›z bir biçimde de
gerçekleflebilir. Bu süreç için karfl›l›kl›, yüzyüze temas çok önemlidir. Fakat top-
lumsallaflma kitaplarla, mektuplarla ve kitle iletiflim araçlar›yla uzaktan da kazan-
d›r›labilir. Homojen toplumlarda bireyler ve gruplar benzer de¤er ve inançlara sa-
hip olmalar› nedeniyle, toplumsallaflma bireylere benzer bir yaflam, meslek, duy-
gu ve düflünce birli¤i sa¤lar. Ancak heterojen toplumlarda grup içinde farkl› de-
¤erler ve bu de¤erler çat›flmas› bireyin daha önceki de¤erlerini inkar etmesi ve
daha önce üye oldu¤u gruplardan ayr›larak, yeni de¤erleri benimsemesine yol
açar.

Toplumsallaflma kurumlar› toplumun sahip oldu¤u kültürün aktar›lmas›nda so-
runlu olan örgütlerdir. Bunlar aras›nda aile, din, okul, arkadafl gruplar›, sportif et-
kinlikler, kitle iletiflim araçlar›, çal›flt›¤› iflyeri veya ortam› say›labilir.

Aile ve Toplumsallaflma
Aile, insan yaflam›nda en önemli ve ilk toplumsallaflma kurumunu oluflturur. Ye-
ni do¤an bir çocuk, önce aile çevresi içinde toplumsallaflma sürecine girmektedir.
Anne bebe¤in yaflam›nda son derece önemli bir kiflidir. Çocu¤un beslenmesi, ba-
k›m›, ona gösterdi¤i flevkat ve sevgi ile çocuk baflkalar›na olan güven hissini ka-
zan›r. Bebekli¤in ilk aylar›nda anne taraf›ndan gönderilen mesajlar ayn› zamanda
çok önemli bir olgu olan dilin ilk sözcükleri ve uygulan›m›d›r. Bebek önce keli-
me öncesi çeflitli jestler ve mimikler ile duygular›n› ve ihtiyaçlar›n› ifade ederken,
daha sonra kulland›¤› dil yoluyla çevresiyle iletiflim kurar. Ancak, belirli bir dili
kullanmadan önce geçen süre içindeki jest ve dokunma yoluyla olan iletiflim de
bebek için çok önemlidir.
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Böylece, çocuk ve anne-baba aras›nda kurulan güven duygusu ile olumlu ile-
tiflim ve dilin temelleri at›l›r. Bütün çocuklar bir aile içinde do¤ar ve bu kurum
içinde toplumlar›n temel karakteristik yap›lar›n› oluflturan de¤er, norm, inanç ve
bilgi sistemlerini ö¤renirler. Yap›l›n çal›flmalarda ebeveynlerin çocuklar› üzerinde
önemli etkileri oldu¤u saptanm›fl ve özellikle çocuklar›n cinsiyet rolleri, alkol ve
uyuflturucu, baflar› ve sald›rganl›k konusundaki görüfllerine temel oluflturdu¤u gö-
rülmüfltür. Di¤er bir deyimle çocuklar aile içindeki ebeveynlerinin tutumlar›ndan
etkilenerek bu tür al›flkanl›klara karfl› bir görüfl oluflturmaktad›rlar. Bat› toplumla-
r›nda çocuklar ailelerinin yan›nda ergenlik ça¤›na hatta daha ileri yafllara kadar
birlikte olmaktad›rlar. Cooley ve Mead'›n kuramlar›nda da belirttikleri gibi ailenin
çocu¤un yaflant›s›nda ve kiflilik oluflumunda önemli bir pay› bulunmaktad›r. Bu
çocuklar›n yüz ifadelerine hatta vücut dillerine ve davran›fl biçimlerine kadar et-
kili olabilmektedir.

Bat› toplumlar›nda ve Amerikan toplumunda çocukluk yaflant›s›n›n insanlar›n
yaflamlar›nda çok önemli bir yer tuttu¤u benimsenen bir görüfltür. Ancak, bu gö-
rüfl her zaman böyle olmam›flt›r. fiimdi bu görüflün nas›l de¤iflim gösterdi¤ini in-
celeyelim. Ortaça¤da çocuklar küçülmüfl birer ergin olarak görülürdü ve ebeveyn-
lerin çocuklar› hakk›nda belirgin bir görüfl ve düflünceleri yoktu. Aile çocu¤a is-
mini veren ve mirastan pay almas›n› sa¤layan bir kurum olarak düflünülürdü.

13. ve 17. yüzy›llar aras›nda bu görüfl de¤iflikli¤e u¤rad›. Dini gruplar çocu¤un
e¤itiminde önemli bir rol üstlenmeye bafllad›lar ve ebeveynler dini gruplar›n etki-
siyle çocu¤un yaflant›s›na hatta ruhuna sahip olan birer bekçi ve gardiyan olarak
nitelendirildiler. 17. yüzy›ldan 19. yüzy›la gelinceye dek ebeveynler çocuklar üze-
rinde önemli bir disiplin kayna¤› olarak görülüp cezaland›r›c› ve kat› bir görüfl
sergilediler. Bu e¤ilim özellikle 19. yüzy›l›n ortalar›nda Endüstri Devriminin bafl-
lang›ç dönemlerinde çok etkili yayg›n oldu.

Endüstri Devriminin etkisiyle kad›n ve erkek rolleri çok kesin s›n›rlarla birbi-
rinden ayr›ld›. Kad›nlar evde kal›p zaman›n› ev ve çocuklara harcayacak erkek ise
çal›fl›p para kazanacakt›. Ondokuzuncu yüzy›l›n sonunda aile ve okulun ortak ça-
balar›yla çocukluk süreci önem kazanmaya bafllad› (Aries 1962).

Çocukluk sürecinin onaylanmas› ile birlikte, insanlar çocuklara verilen böyle
kat› bir e¤itimin uygun olmad›¤› görüflünü tart›flmaya bafllad›lar. 1920'lerden önce
ailelerin kat› bir ebeveynlik rolü benimsenirken, çocuklar›n uyum sa¤lay›c› olarak
yetifltirilmesi ve bunun içinde çeflitli disiplin uygulamalar›yla ödüllenip cezaland›-
r›lmalar› çok kabul gören görüfllerdir.

Ancak 1920’lerden sonra, Sigmund Freud'un ve e¤itimci John Dewey'in görüfl-
leriyle bunun yanl›fl oldu¤u tart›fl›l›p tamamen tersi görüfller ortaya at›lmaya bafl-
land›. Ebeveynler çocuklar›n kendilerine özgün alg›lamalar›, ihtiyaçlar› oldu¤u gö-
rüflünü benimseyip, kötü bir çocukluk döneminin ileride baz› psikolojik sorunlar
do¤urabilece¤ini düflüncesine inand›lar. Disiplin konusunda da farkl› görüfller or-
taya at›lmaya baflland›. Örne¤in, 1960'larda bafllayan ö¤renci olaylar›n›n arkas›n-
da II. Dünya Savafl›'ndan sonra yayg›nlaflan afl›r› serbestiyetin ve özgürlükçü ço-
cuk yetifltirmenin oldu¤u tart›fl›lmaya baflland›. 

Genelde çocuk yetifltirme konusunda ailede bir yaklafl›m›n olmas› istenirken,
birçok sosyalbilimci de bu konuda tek bir do¤ru yaklafl›m›n olmad›¤›n› savun-
maktad›rlar. Bat› toplumlar›,  çocu¤un kendine bakacak güçte olmad›¤› için ken-
dilerine bakan kiflilerle duygusal bir iliflki içinde olaca¤›na ve bunun çocu¤un ya-
flant›s›nda çok önemli oldu¤una inand›lar. Buna karfl›n dünyan›n kimi toplumla-
r›nda daha esnek, kimilerinde ise daha kat› çocuk yetifltirme biçimlerinin oldu¤u-
nu görmekteyiz.
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Dünyan›n birçok ülkesinde genellikle çocuklar›n yaflad›klar› topluma uyumlu
ve üretken yetiflkinler olarak yer ald›¤›n› görmekteyiz. Hatta baz› araflt›rmalar ço-
cuklar›n belirli toplumsallaflma kal›plar›yla yetifltirilmesine gerek olmad›¤›n› gös-
termektedir. Temel beslenme ve bak›m›n d›fl›nda çocu¤un evrensel bir gereksini-
me sahip olmad›¤› savunulmaktad›r. Her toplumun kendine göre ortaya koydu¤u
taleplerin veya beklentilerin çocu¤un yetiflmesinde ve olgunlaflmas›nda etkili ol-
du¤u psikologlarca tart›fl›lmaktad›r (Kagan, 1983). Bu yüzden Amerikal› çocuk ye-
tifltirirken Amerikan toplumuna uygun, Türkler de Türk toplumuna uygun çocuk
yetifltirmekte ve topluma haz›rlama süreçlerini onlara ö¤retmektedirler. Bu yüz-
den Amerika’da do¤an Amerikal› gibi, Japonya’da do¤an Japon gibi olmaktad›r.

Ailenin çocu¤un toplumsallaflmas›na etkisini, kendi çocuklu¤unuzu da dikkate alarak
de¤erlendiriniz.

Din Kurumu
Din, dünyan›n her toplumunda toplumsallaflmada önemli bir role sahiptir. Özel-
likle çocu¤un ahlaki aç›dan gelifliminde, do¤ru ve yanl›fl kavramlar›n›n ö¤renilme-
sinde çok etkilidir. Dünyan›n hemen her toplumunda insanlar, dini ibadethanele-
re düzenli olarak gitmese de aile içindeki üyelerden ve toplumdan etkilenerek be-
lirli din kal›plar›na uyar ve bunlar› da benimserler. Dini kal›plar toplumsal yafla-
m›n birçok alan›nda insanlar› etkiler. Örne¤in, dini ayinler s›ras›nda, sadece inanç-
la ilgili fikirler de¤il konuflma, giyim kuflam, resmi yerlerdeki insanlar›n birbirleri-
ne karfl› olan uygun tav›r ve hareketleri gözlemlenerek benimsenir.

E¤itim
Daha resmi ve örgütlü bir toplumsallaflma kurumu ise e¤itim ve bunun içinde yer
alan ö¤retmenlerdir. Okul yaflam› insana sadece bilgi ve beceri de¤il, toplumsal
sorumluluklar›n› da ö¤retir. Bu nedenle çocu¤u etkileyen ilk organizasyonun e¤i-
tim oldu¤unu söyleyebiliriz. Yeni okula bafllayan bir çocuk, kendisine yabanc›
birçok yüzle karfl›lafl›r. E¤itimin bafllamas›yla birlikte toplumun temel yap›s› anla-
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t›lmaya ve ö¤retilmeye bafllan›r. Böylece, uygulanan çeflitli kurallarla çocuklara di-
¤er insanlarla olan iliflkilerinde karfl›laflacaklar› güçlükler gösterilmeye, toplum ha-
linde yaflaman›n yasalar› anlat›lmaya çal›fl›l›r. Bu flekilde çocuklar gerek birey, ge-
rek grup olarak kendilerinden beklenilenleri anlamaya çal›fl›r ve toplumun bir
parças› olmaya bafllarlar.

‹flte bu aktarmada çok önemli bir rol e¤iticilere ya da ö¤retmenlere düflmekte-
dir. Ald›klar› sorumluluklar, onlara gösterdikleri yol, davran›fl ve kiflilik özellikleriy-
le ö¤renciye, ilk örnek olacak kifli ö¤retmenlerdir. Ö¤retmenler ö¤rencilerine bilgi
ve beceri aktaran profesyonel toplumsallaflma kurumlar›d›r. Özellikle, lise ve yük-
sek ö¤retim y›llar›nda ö¤rencilerin bu insanlarla kurmufl olduklar› yak›n iliflkilerle,
ö¤retmenler ö¤rencilerine yol gösterir ve gelecek için onlara rehberlik ederler.

E¤itimin aç›k ve gizli olan fonksiyonlar› bireyin toplumsallaflmas›nda büyük
önem tafl›r. Birinci aç›k fonksiyon, çocu¤un okuma, yazma ve aritmetik yetene¤i-
ni gelifltirmektir. Bu tür fonksiyonlar toplumsallaflman›n en önemli parçalar›d›r.

E¤itimin gizli fonksiyonlar› ise çocu¤un toplumsal sistemi anlamas›n› ve benim-
semesini kolaylaflt›r›r. Örne¤in, evde çocuklar sadece ailesi ile ilgili norm ve de¤er-
leri ö¤renirken, okulda çok daha genifl bir bak›fl aç›s›ndan dünya ile ilgili evrensel
de¤erleri ö¤renirler. Böylece yaflad›klar› toplum içerisindeki uygun ekonomik de-
¤erleri benimseyen gençler, çal›flma yaflam›na da bir ölçüde bu s›ralarda haz›rlan›r-
lar. K›saca e¤itim, bütün dünya çocuklar›na kendi ülkelerinin ekonomik ve politik
sistemlerini ö¤renmelerinde ve desteklemelerinde büyük katk› sa¤lar.

Arkadafl Gruplar›
Toplumsallaflma süreci içinde di¤er önemli bir kaynak da çocu¤un yafl grubunda-
ki arkadafllar›d›r. Aileler gibi arkadafll›k gruplar› da çocuklar›n iliflkilerinde üstün
bir rol oynar. Arkadafl gruplar› çocu¤un düzeyinde eflit bir iliflkiyi simgelerken,
anne ve babalar ile bu iliflki daha üst bir düzeydedir. Çünkü, anne-babalar sevi-
len ama ayn› zamanda da say›lan ve sözü dinlenen kimselerdir.

Çocuklukta arkadafl gruplar›, birçok fleyi ö¤renmede bir ihtiyaç olarak ortaya
ç›kar. Çocuk arkadafllar›yla olan iliflkilerinde onlardan birçok fleyi ö¤renir. Bunlar
aras›nda, paylaflma, mücadele, kavga etme, büyüklerle olan iliflkiler, baflar› ve se-
vilme say›labilir. Okul ça¤›nda ise okul arkadafllar›, otoriteyle nas›l bafla ç›kalaca-
¤›, okul içi ve d›fl› hareketleri, karfl› cinse yaklaflman›n yollar›n› düzenleyen ve ö¤-
reten çok önemli gruplard›r. Hatta yetiflkinlikte bile arkadafl gruplar› evlilik yafla-
m›, anne baba olma, emeklilik ve eflin ölümü ile ortaya ç›kan durumlarda insan-
lara yard›mc› olan kimselerdir. Yeni bir yaflama uyum bile, bir toplumsallaflma sü-
recini içerdi¤inden bunlar›n da t›pk› kültür gibi ö¤renilmesi gerekir.

Toplumsallaflma kurumlar›ndan aile ve arkadafl gruplar›n›n önemine iliflkin ça-
l›flmalar flu sonuçlar› ortaya ç›karm›flt›r. Çocuklar için aileler uzun dönem amaçla-
r›n› ve temel de¤erlerin benimsenmesinde önemli bir rol oynarken, arkadafl grup-
lar› bofl vakitleri de¤erlendirme, görünüfl, cinsel davran›fllar gibi mevcut olan ya-
flam biçimini etkilemede önemli olmaktad›r.

Sonuçta arkadafl gruplar›, yaflam›m›z›n her döneminde belirli standartlara gö-
re hareket etmemizi etkiler. Örne¤in, arkadafl gruplar›n›z Rap, Heavy Metal, Rock,
Country veya Klasik müzik ve Türk Sanat müzi¤i seviyorsa ve dinliyorsa genelde
sizin müzik konusundaki tercihleriniz de bu yönde olacakt›r. Bu tür tercihler sa-
dece müzikte de¤il, giyim, kuflam hatta flört biçimlerinde bile etkindirler. Ancak
bu bask›lar›n iyi yönde oldu¤u kadar, kötü yönlerde, örne¤in uyuflturucu, alkol,
sigara kullanma gibi istenmedik davran›fllar›n kazan›lmas›nda da etkili oldu¤unu
unutmamak gerekir.
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Sportif Etkinlikler 
Spor da son derece güçlü bir toplumsallaflma kurumudur. Spor sadece bireyin fi-
ziksel yeteneklerini de¤il, belirli de¤erlerin ö¤renilmesini de yapanlara afl›lar.
Yapt›¤›n›z her sporun türü, sizde belirli bir tak›ma girmenin avantajlar›n› ve onlar-
la birlikte olman›n verdi¤i ait olma duygusunu kazand›r›r. Baz› sporcular› örnek
al›p onlar gibi olmak, önemli bir rol modeli oluflturur. Bu model sizin ona uygun
hareket etmenizi etkileyerek toplumsallaflman›za katk›da bulunur. 

Kitle ‹letiflim Araçlar›
Eskiden çocu¤un toplumsallaflmas›nda en etkin kurumlar anne-babalar, arkadafl
gruplar› ve ö¤retmenlerdi. Ça¤›m›z modern toplumlar›nda ise, özellikle radyo-te-
levizyon ve sinema dolayl› yoldan toplumsallaflma sürecini etkileyen güçlü kitle
iletiflim araçlar›d›r. Televizyon bunlar aras›nda en etkinlerindendir.

Günümüzde insanlar, televizyondan gördükleri ve radyodan iflittikleri iyi bir
yaflam biçimi ve toplumun politikas› hakk›nda bilgi sahibi olmakta, baflkalar›na
olan tutumlar›n› bunlara göre ayarlamaktad›rlar. Di¤er bir deyimle radyo ve tele-
vizyon insan›n dünya görüflünü, tutum ve davran›fllar›n› etkilemekte ve geri bildi-
rimler ile insanlar› belirli bir yolda de¤ifltirmektedir. Hepimizin gözlemledi¤i gibi
televizyonda gösterilen reklamlar›n, çocuklar üzerindeki etkileri yads›namaz. Ay-
n› flekilde yetiflkin toplumsallaflmas›nda da bu etmenin rolü çok önemlidir.

Televizyonda uygulanan reklam teknikleri ile insanlar›n çeflitli ihtiyaçlar› uya-
r›lmakta ve bunlar flekillendirilerek nereden ve nas›l temin edilece¤i gösterilmek-
tedir. Bu flekilde hem olgunlar hem de küçükler, bir ölçüde ekranda gördükleri-
ni almaya flartland›r›lmaktad›r. Medyan›n, insanlar üzerinde olumlu oldu¤u kadar
olumsuz etkileri de oldu¤unu unutmamak gerekir. Özellikle televizyonda göste-
rilen fliddete yönelik filmlerin çocuklar›n toplumsallaflmas›nda çok zararl› etkile-
ri vard›r. ‹nsanlar 18 yafl›na gelinceye kadar, yaklafl›k 18.000 insan›n bo¤uldu¤u-
nu, b›çakland›¤›n›, kurflunland›¤›n›, zehirlendi¤ini, bombayla havaya uçtu¤unu,
hatta dövülerek öldürüldü¤ünü, ›rzlar›na geçildi¤ini televizyon programlar›nda
izlemektedirler.

Buradaki önemli soru, acaba tüm programlar›n izleyiciler üzerindeki etkisi ne-
dir? Araflt›rmac›lar bu konuda çok kar›fl›k sonuçlar bulmaktad›rlar.1980'lerde yap›-
lan bir çal›flma bu soruya önemli katk›larda bulunmufltur. Kanada'da birbirine ya-
k›n iki kasabay› örnek verelim: Bunlar ›rksal ve toplumsal s›n›f aç›s›ndan büyük
benzerliklere sahiptir ve birinde televizyon varken, bir di¤erinde televizyon yoktur.

Araflt›rmac›lar bu iki kasaban›n çocuklar›n› karfl›laflt›rm›fllar ve televizyon ol-
mayan kasabadaki çocuklar›n hem sözel hem de fiziksel aç›dan daha az sald›rgan
oldu¤unu tespit etmifllerdir. ‹ki sene sonra bu kasabaya televizyon gelmifl ve arafl-
t›rmac›lar bu çocuklar› tekrar test etmifllerdir. Sonuçta kasabalar›na daha sonra te-
levizyon gelen çocuklar›n da, daha önce televizyonu olan kasabadaki çocuklarla
ayn› oranda sald›rganl›¤a sahip olduklar› bulunmufltur (Williams 1986). Böylece
televizyonlardaki bu tür filmlerin veya programlar›n sald›rganl›k üzerinde etkili ol-
duklar› tart›flmas›z olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle bu konuda daha ciddi
önlemler al›nmas› kaç›n›lmazd›r.

Türkiye'de özel televizyonlara izin verilmesinin sizce ne gibi olumlu ya da olumsuz etki-
leri olmufltur? Tart›fl›n›z.
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Çal›flma Ortam›
‹leriki yafllarda ortaya ç›kan bir toplumsallaflma kayna¤› ifl yeridir. Daha ö¤renci-
li¤imizden itibaren, biraz para kazanmak amac›yla yar› zamanl› çal›flt›¤›m›z ifl yer-
lerinde bile ö¤rendi¤imiz veya ders ald›¤›m›z birçok fley vard›r. Çal›flt›¤›m›z iflye-
ri dünya görüflümüzü, de¤er ve normlar›m›z› etkilemesi aç›s›ndan büyük önem ta-
fl›r. Hatta biz buna örgütsel toplumsallaflma diyoruz. Çünkü, her örgütün var ol-
du¤u örgüt kültürünü ö¤renirken etkileniyor ve buna uygun hareket etmek duru-
munda kal›yoruz. E¤er bu davran›fllar› benimsemedi¤imiz takdirde, iflte baflar›l›
olamama veya at›lma tehlikesini yafl›yoruz. Bu nedenle çal›flt›¤›m›z örgütlerin ya-
flamam›zda ve toplumsallaflma sürecinde tart›fl›lmaz bir önemi vard›r. Birlikte ol-
du¤umuz yöneticilerin, iflyeri sahiplerinin, müdür veya meslek arkadafllar›m›z›n ifl
yaflam›m›zda toplumsallaflmam›zda büyük bir etkisi vard›r.

YET‹fiK‹N TOPLUMSALLAfiMASI
Yetiflkinlik ya da olgunluk dönemi baz› insanlar için sorumluluklar›n en a¤›r ol-
du¤u dönemi, baz›lar› için ise gençlikteki afl›r› ç›lg›nl›klar›n azald›¤› daha düzenli
bir dönemi kapsar. Ancak, art›k gençlik dönemi sona ermifl ve insanlar, daha az
hareketlilik tafl›yan ve gelecek garantisi için mücadele veren kimseler olmufllard›r.
Bu dönemde art›k evlilik kurumu yerleflmifl, çocuk yetifltirme dönemi bafllam›fl ve
insanlar baz› sorumluluklar›n alt›na girmeye bafllam›fllard›r. Eflin çal›flmas› bu ku-
rumun yap›s› ve geliflmesini farkl› bir biçimde etkilerken, çal›flmama durumu ise
ekonomik sorunlar› artt›r›c› bir etki yapmaktad›r. Her iki durumda da efllerin ye-
ni geliflmelerden etkilenmeleri, yeni sorumluluklar almal› çiftleri yeni bir toplum-
sallaflma sürecine götürür. 

Daha ilerki yafllarda çocuklar›n büyümeleri, evden uzaklaflmalar›, mesleklerin-
deki baflar›s›zl›klar› ve ilerlemeleri, yak›n arkadafllar›n ölümü, insanlar› 40-50 yafl
dönemlerinde bir orta yafl krizine sürükler. Bu yafl dönemlerinde insanlar amaç-
lar›na ve isteklerine eriflip eriflemediklerini tart›fl›r ve yaflam›n› bofla harcad›¤›,
yanl›fl meslek seçti¤i kan›s›na kap›labilirler. Ça¤›m›z modern toplumlar›nda bu
olay, erkekler için oldu¤u kadar kad›nlar için de geçerlidir. 

Bu yafllardaki ço¤u insan, bu dönemi atlatmak için kendisini ifline daha çok
vererek isteklerinde farkl›l›klar yapmaya bafllar. Daha hayalci amaçlar yerine da-
ha gerçekçi olmaya ve bunlara ulaflmaya çabalar. Orta yafl krizi toplum içinde ba-
flar›l› olmufl insanlar içinde geçerlidir.

Yafll›l›¤›n fiziksel belirtilerinin görülmeye ve hissedilmeye bafllanmas›, sa¤l›k
sorunlar›n›n ortaya ç›kmas› bireylere yeni bir dönemin bafllang›c›n›n ilk iflaretidir.
Bu da yafll›l›k dönemidir. Art›k ölüm düflüncesi ve buna al›flma durumu gündeme
gelmektedir. Bu yafl döneminde insanlar›n yaflam›n› etkileyen bir di¤er çok önem-
li olayda eflin ölümüdür. Holmes ve Rahe'nin araflt›rmalar›nda çeflitli 43 stress fak-
töründen en çok etkili olan, bireyleri uyuma ve yeniden toplumsallaflmaya iten ol-
gunun eflin ölümü oldu¤u saptanm›flt›r. Görüldü¤ü gibi bireyin topluma uyumu
için sürekli olarak ö¤renme süreci içinde olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle top-
lumsallaflma yaflam boyu devam etmektedir.

Yet iflk in  Toplumsal laflmas› 89

Çal›flt›¤›m›z iflyeri dünya
görüflümüzü, de¤er ve 
normlar›m›z› etkilemesi
aç›s›ndan büyük önem tafl›r

Bireyin topluma uyumu için
sürekli olarak ö¤renme
süreci içinde olmas›
kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle
toplumsallaflma yaflam boyu
devam eder.



Özet90

Özet
Toplumsallaflma kavram›n›, özellikleri ve amaçla-
r›ndan yola ç›karak tan›mlamak ve bu süreçteki et-
kenleri aç›klamak.
‹nsan dünyaya geldi¤inde en ilkel olarak bulunan,
fakat k›sa zamanda sahip oldu¤u yeteneklerini ge-
lifltiren ve olgun bir canl› haline gelen varl›kt›r. ‹n-
san›n geliflmifl beyin yap›s› ve ö¤renme yetene¤i
onu di¤er canl›lardan ay›r›r. ‹nsan›n kendine uy-
gun davran›fllar› ö¤renmesi ve bunu gelecek nesil-
lere aktarmas› sürecine toplumsallaflma diyoruz.
Bu süreç insan›n do¤umuyla bafllar ve bir yaflam
boyu sürer. Bu süreç içerisinde insano¤lu yaflad›¤›
kültürün, de¤er, tutum ve davran›fl biçimlerini ö¤-
renirken ayn› zamanda da kiflilik kazan›r.
‹nsan›n olumlu bir toplumsallaflma süreci geçire-
bilmesi için en önemli fley onun di¤er insanlarla
kurdu¤u iletiflimdir. Çevrelerinden uzaklaflt›r›larak,
yaln›z bafl›na b›rak›lan kimselerin bu süreci baflar›-
l› olarak tamamlayamad›klar› geliflim bozukluklar›
gösterdikleri saptanm›flt›r.

Toplumsallaflma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol
alma gibi sosyolojik kuramlar› tan›mlay›p, toplum-
sallaflmadaki etkilerini tart›flmak.
Toplumsallaflma ile ilgili iki önemli kuram C.H.
Cooley'in Ayna Benlik ve G.H.Mead'in Rol Alma
ve Kendilik geliflimine iliflkin kuramlar›d›r. Her iki
kuramc›da benlik gelifliminde sosyal etkileflimin
önemine de¤inmektedirler. Toplumsallaflma belirli
bir rol davran›fl›n› ö¤renmedir.

Toplumun sahip oldu¤u kültürün aktar›lmas›nda
sorumlu olan toplumsallaflma kurumlar›n› tan›mak.
Toplumsallaflma sürecinde önemli olan alt› kurum
veya öge bulunur. Bunlar:
• Aile,
• Din,
• E¤itim,
• Arkadafl gruplar›,
• Kitle iletiflim araçlar›,
• Çal›flma ortam›d›r.
Her kurumun etkisi bireyin içinde bulundu¤u yafl
durumuna ba¤l› olarak de¤iflir. Toplumsallaflma her
yaflta etkilidir ve yaflam boyu sürer. 
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Kendimizi S›nayal›m
1. Kingsley Davis, Anna ve Isabella adl› çocuklar›n bafl›n-
dan geçenleri hangi temel kavram›n önemine de¤inerek
aç›klam›flt›r?

a. Sosyal destek
b. Baflkalar›n›n tepkileri
c. Afl›r› yanl›zl›k ve izolasyon
d. Çevre
e. Kal›tsal özellikler

2. "Ayna benlik" kavram› kim taraf›ndan ileri sürülmüfltür?
a. W. James
b. G.H. Mead
c. C.H. Cooley
d. K. Davis
e. R. Merton

3. Ça¤›m›zda toplumsallaflma sürecini etkileyen en önem-

li toplumsallaflma arac› nedir?
a. E¤itim kurumlar›
b. Kitle iletiflim araçlar›
c. Arkadafl gruplar›
d. Aile
e. Ulafl›m olanaklar›

4. Yetiflkin toplumsallaflmas›nda aile yaflam›n› etkileyen
en önemli olay afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Meslek de¤ifltirme
b. Eflin ölümü
c. Politikaya at›lmak
d. Çocuklar›n evlenmesi
e. ‹flas etmek

5. G.H.Mead, çocu¤un, ileride oynayaca¤› rolünü ve ku-
rallar› ö¤rendi¤i geliflim aflamas›na ne ad verir?

a. Taklit
b. Kendi görüntümüz hakk›nda düflüncemiz
c. Oyun
d. Grupla oynanan oyun
e. Kavramlaflt›rma

6. E¤itimin toplumsallaflmada önemli bir role sahip ol-
mas›n› afla¤›dakilerden hangisi sa¤lar?

a. Ö¤retmenler
b. S›n›f ortam›
c. Arkadafllar
d. Oyun çevresi
e. Teknik ortam

7. "Kendilik bir sosyal yap›d›r ve insan›n tecrübeleriyle
ortaya ç›kar" ifadesi afla¤›daki araflt›rmac›lar›n hangisine
aittir?

a. C.H. Cooley
b. E. Ericson
c. S. Freud
d. G.H Mead
e. K. Davis

8. Toplumsallaflmada kazan›lan en önemli fley afla¤›daki-
lerden hangisidir?

a. Kiflilik
b. Sosyal s›n›f
c. Aile kavram›
d. De¤erler
e. Normlar

9. Anna ve Isabella'y› birbirinden ay›ran en önemli özel-
lik afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Anna hastal›kl› bir çocuktur.
b. Anna sekiz yafl›nda bulunmufltur.
c. Anna bulundu¤unda yürüyemiyor ve zeka belirti-

si göstermiyordu.
d. Isabella'n›n annesi sa¤›r ve dilsizdi, annesiyle ileti-

flimde iflaretleri kullan›yordu.
e. Isabella iki y›l içinde bulundu¤u yafl›n özellikleri-

ni ve davran›fllar›n› göstermeye bafllad›.

10. Afla¤›dakilerden hangisi Cooley'in ayna benlik süre-
cindeki aflamalardan birini ifade eden bir cümledir?

a. Kendi görüntümüz hakk›ndaki düflüncemiz
b. Baflkalar›n›n tepkileri
c. Neden baflkay›m?
d. Baflkalar› bizi nas›l görüyor?
e. Yanl›fllar›m nelerdir?
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Yaflam›n ‹çinden
'Arkadafl kurban›y›m!' 
20 yafl›nda, TED Koleji mezunu, p›r›l p›r›l bir genç k›z.
Ama o uyuflturucu bata¤›nda. 50 Extacy hap›yla ele geç-
ti. Verdi¤i ifadeyle elebafllar› yakaland›.
Ad› E. Henüz 20 yafl›nda.... Saçlar› upuzun simsiyah... En-
dam›, yüz hatlar› bir top modelinkini and›r›yor. Çarp›c›, et-
kileyici; giyimi kuflam› da yerinde... Ama hepsi o kadar. 
Gerisi; uyuflturucu bata¤›nda sisler aras›na gömülmüfl bir
beyin, ›fl›lt›s›n› çoktan kaybetmifl solgun bak›fllar, sürekli
titreyen eller... Hayat› arka sokaklarda yaflayan bu genç
k›z›n soyad› ise P. ‹talyan bir baba ile ‹ranl› bir annenin
k›z›. Ülkenin en iyi okullar›ndan biri olan Ankara TED
Koleji'nden mezun... Sonras›... Sonras› karanl›k, izbe me-
kanlarda bir araya gelinen yafl›tlara özenmeler, kötü al›fl-
kanl›klar› benimseme ve sona do¤ru h›zla at›lan ad›m-
lar... Gelinen son noktada ise piflmanl›kla, utançla akan
gözyafllar›. 
E. P., ‹stanbul Narkotik fiube Müdürlü¤ü ekiplerinin bafl-
latt›¤›, en h›zl› aksiyon filmlerini aratmayacak bir operas-
yonla yakaland›. Üzerinde 50 adet extacy hap›yla birlikte
ele geçirilmiflti. Mutlu çocuklu¤u, heyecan ve umut dolu
okul y›llar› art›k çok gerilerde kalm›flt›. 
Umutsuzlu¤un doru¤u. Elindeki uyuflturucu haplar› hiç
bir flekilde aç›klayamazd›. Kendisine ac›yan gözlerle ba-
kan polislere söyleyebildi¤i tek fley de "Arkadafl kurban›-
y›m" cümlesi oldu. 
Oysa o, bir çok velinin çocuklar› okusun diye can att›¤›, ge-
ce gündüz demeden özel okul girifl s›navlar› için haz›rlanan
miniklerin hayallerini süsleyen TED Koleji'nin mezunuydu.
Önünde çok parlak bir gelecek olabilirdi. fiimdi polislerin
karfl›s›nda bitik halde gözyafl› döküyordu. Ald›klar› bir ih-
bar üzerine harekete geçen ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
Narkotik fiube Müdürlü¤ü ekipleri önceki gün bir eve bas-
k›n düzenlediler. Bask›nda evde yaln›z yaflayan E. P. gözal-
t›na al›nd›. ‹talyan bir baba ile ‹ranl› bir annenin k›z› olan
E. .P, bu uyuflturucu illetine neden bulaflt›¤›n› soran polis-
lere, asl›nda tüm aileler için ibret olacak bir aç›klama yapt›.
Anne ve babas›ndan ayr› tek bafl›na Türkiye'de yaflayan
E.P'nin tek aç›klamas›; "arkadafl kurban›y›m" idi. Arkadafl
çevresi taraf›ndan bu haplara al›flt›r›lm›flt›. Hayat›n karfl›-
s›nda tek bafl›na kalan Eylül'ün gözyafllar› içinde yapt›¤›
aç›klama fluydu: "Çevremdeki arkadafllar›m uyuflturucu
kullan›yorlard›. Beni de al›flt›rd›lar. Onlar›n yüzünden
uyuflturucuya bafllad›m. Arkadafllar›m›n kurban› oldum."

07 -05-1999 Sabah Gazetesi

‹yi bir e¤itim sürecinin bafllang›c›nda uyuflturucu ile ya-
kalan bu genç toplumsallaflma konusundan en etkili ku-
rum olan arakadafl gruplar›n›n birbirlerine iyi davran›fllar
kazand›rmas›n›n yan› s›ra olumsuz bir tak›m al›flkanl›kla-
r›n da sözkonusu olabilece¤ine güzel bir örnektir. Siz bu
örnek olayda anlat›lan kifliyle ilgili olarak arkadafl grup-

lar›n› nas›l de¤erlendirirsiniz ? Bu konuda anne ve babalara
düflen görevler nelerdir? Tart›fl›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. Toplumsallaflma kavram›n›, özellikleri ve amaçlar›n›

tan›mlay›n›z.
2. Toplumsallaflma sürecindeki etkenleri aç›klay›n›z.
3. Toplumsallaflma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol al-

ma gibi sosyolojik kuramlar› tan›mlay›n›z.
4. Toplumun sahip oldu¤u kültürün aktar›lmas›nda

sorumlu olan toplumsallaflma kurumlar›n› aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹nsan›n Do¤as› ve ‹zolasyonunun

Toplumsallaflmadaki Etkileri bölümünü tekrar
okuyunuz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise C.H.Cooley ve Ayna Benlik
bölümünü tekrar okuyunuz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsallaflmada Etkili
Kurumlar bölümünü tekrar okuyunuz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Yetiflkin Toplumsallaflmas›
bölümünü tekrar okuyunuz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise G.H.Mead ve Rol Alma
bölümünü tekrar okuyunuz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsallaflmada Etkili
Kurumlar ve E¤itim bölümlerini tekrar okuyunuz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise G.H.Mead ve Rol Alma
bölümünü tekrar okuyunuz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsallaflma Nedir
bölümünü tekrar okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹nsan›n Do¤as› ve ‹zolasyonun
Toplumsallaflmadaki Etkileri bölümünü tekrar
okuyunuz.

10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise C.H.Cooley ve Ayna Benlik
bölümünü tekrar okuyunuz.


