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1. GENEL BİR ÇERÇEVE 

Sosyoloji 

 Sosyoloji, çağımızın en gözde bilim dallarından 

biridir.  

 Yoğun teknolojik hareketlerle dokusu altüst olan 

modern toplumun, değişim dinamiğini yakalamak 

ve toplumun değişim yönlerini iyi anlayabilmek 

için, olgusal süreçleri veri kabul eden bir bilim 

dalıdır. 

 Sosyolojinin operasyonel rolü, toplumsal değişim 

ve gelişmeyi iyi okumasına bağlıdır. 

Sosyoloji Okumak: Niçin? 

 Sosyoloji bilinç formu kazandırır. Kişi bu bilinç 

doğrultusunda, hayatı anlamlandırır, yaşantısını 

tayin edebilir, çevresel olaylar ve sorunlara ilişkin 

spesifik bir bakış geliştirebilir. 

Tüm bunların dışında sosyoloji okumak şu açılardan 

da önemlidir: 

1. Sosyoloji yoluyla etrafımızda olup bitenlere yeni 

bir bakış getirebiliriz. 

2. Bizimkinden oldukça farklı olan tutumlar ve bakış 

açılarının kökenlerini anlamak suretiyle, bizi 

çevreleyen davranışlar kavrayabiliriz. 

3. Sosyoloji okumak, önyargıları azaltmaya yardım 

eder, yeni durumlara uyumumuzu artırır. 

4. Toplumun doğasını analiz etmek suretiyle, 

toplumdaki grup ve kurumların işleyişini anlarız. 

Sosyoloji Neyle İlgilenir? 

 Sosyologlar insanın grup hayatıyla ilgilenirler. 

Onlar, bireyler ve grupların davranışlarındaki 

karşılıklı etkileşim biçimleini, gelişme ve değişme 

yolundaki süreçlerini, toplumsal uğraşlar ve 

toplumun nasıl organize olduğu, üyelerinin nasıl 

his ve inançlara sahip olduklarını merak eder. 

 Sosyolog bunları rapor etmek durumundadır. 

Sosyolojik Araştırma Metodu 

1. Hipotez 

2. Araştırma 

3. Veri Toplama 

4. Veri Analizi 

5. Sonuç 

Öncü Sosyologlar 

Saint Simon: 

 Tüm toplumsal dinamizmin ve reel değiştirici 

etkenlerin sanayide yoğunlaştığını ileri sürer. 

Sanayi yalnızca endüstriyel faaliyetleri değil, tüm 

iktisadi süreçleri kapsar. 

 Simon insanları ikiye ayırmaktadır. Bunlar; 

Çalışanlar ile Çalışmayanlardır. 

 Simon düşünsel ya da manevi kültürün iktisadi 

olarak temellendiğini vurgulamak istemiştir. 

Auguste Comte: 

 18.yy ın aşırı rasyonalizmine (akılcılığına) karşı, 

tepkisel bir hareket olarak doğan pozitivist 

felsefe, 19.yy a damgasını vurmuştur.  

 Sosyolojinin isim babası Auguste Comte, 

pozitivist felsefenin de en önde gelen 

temsilcilerindendir. O, pozitif yöntemin bilimler 

için zorunlu olduğunu, gözleme, deneye ve 

yasaların tespitine dayanan bu yöntemin, 

teolojik ve metafizik alanlara da yayılması 

gerektiğini söyler.  

 O, sosyoloji biliminin, sistematik gözlem ve 

sınıflama gibi doğa bilimlerini de gözlem, deney 

gibi prensiplere dayaması gerektiğini söyler. 

 Sosyoloji, bireyin toplumsallaşma sürecinin 

oluşumunu inceler. 

 Comte, sosyolojiyi statik ve dinamik diye ikiye 

ayırır: 

o Statik sosyal, toplum hayatının düzen 

ve ahenk halinin temelinde yatan 

kalıplaşmış ilişkileri inceler ve değişmez 

gerçekleri ortaya koyar 

o Dinamik sosyal, toplumsal gelişmenin 

olası yasalarını, devingenlik durumlarının 

tipik özelliklerinin tespiti ile açıklar. 

 Comte’un genel sosyoloji gibi din sosyolojisinin 

de kurucusu olduğu kabul edilir. Ona göre sosyal 

statik, toplumsal düzenin, sosyal dinamikte 

ilerlemenin bilimi idi. Ancak her iki bölümünde 

temel öğesi dindi. Statik açıdan toplumu 

meydana getiren üç temel öğe; aile, devlet ve 

dindir.  

 Din, aile ve devlet gibi insanın doğasından çıkan 

ve toplum halinde yaşayan insan için zorunlu bir 

kurumdur.  

  Auguste Comte, kurmayı tasarladığı pozitif 

toplumun pozitif bir dini olması gerektiğini ileri 

sürerek, din kurucusu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Hatta o, kurduğu bu pozitif dinin ilmihalini bile 

yazmıştır. 

 Dini, toplumların bir fonksiyonu olarak görmek 

istemiştir. 

 

Emile Durkheim (1858-1917): 
 

 Auguste Comte’tan sonra Fransız sosyolojisinin 

en önemli temsilcisidir. 

 Din sosyolojisi terimin ilk defa kullanan da 

odur.  

 Onun sosyolojisini en geniş anlamı ile bir din 

sosyolojisi olarak görmekte bir sakınca yoktur. 
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Çünkü, onun sosyolojisinin esasını kolektif 

bilinç anlayışı oluşturmaktadır.  

 Düşüncesinin temel sorunu işbölümü üzerinde 

odaklanmaktadır. 

 Ona göre toplumsal işbölümünü sağlayan ana 

etken kolektif bilinçlerdir. 

 Toplumları mekanik ve organik diye ikiye ayırır: 

o Mekanik, dayanışmalı toplumda 

bireysel bilinçler arasında benzerlik 

vardır. Bireyler arasında farklılaşma 

yoktur. 

o Organik dayanışmalı toplumda ise 

bireysel farlılıklar söz konusudur. 

Bireyler farklı inanç, değer ve güdülere 

sahiptir. 

 Düşüncesinin dayandığı temel noktalardan biri 

de bütünün kendisini oluşturan ögelere 

indirgenemeyeceğidir. 

 Toplumsal gerçeklik, ögelerden yola çıkılarak 

değil, ögelerin toplumsal bütünden yola çıkılarak 

açıklanabileceği esas alınmaktadır. 

 Durkheim dinin toplumsallığı üzerinde 

durmakta, dinin özünü ve başlangıcını tamamen 

sosyal şartlardan hareketle açıklamaktadır. 

  Durkheim’in “Dini Hayatın Başlangıç Şekilleri” 

adlı eseri, din sosyolojisinin ilk klasiklerindendir. 

 Bir diğer eseri “İntihar” da intiharı psikolojik 

olmaktan çıkarıp toplumsal bir olay 

olarakincelemektedir. 

 Ona göre din, toteme tapınma (totemizm) 

şeklinde başlamıştır. Onun kaynağını da 

toplumun kolektif vicdanından aldığı iddia 

edilmektedir. Yani dinin kaynağı topluluğun 

kendisidir. 

 Dini, toplumsal şartların bir sonucu sayarak, 

onun kaynağını toplumun kollektif vicdanından 

aldığını ileri sürdü. 

 

Max Weber (1864-1920): 

 

 Weber, genel olarak toplum ve ekonomi, özel 

olarak da din ve ekonomi üzerindeki 

incelemeleriyle tanınmıştır.  

 O, din sosyolojisinin 19.yy da olduğu gibi, dinin 

kökenini, gelişimini araştıran bir bilim değil, dini 

davranışların ya da dinden kaynaklanan sosyal 

davranışların bilimi olması gerektiğini söyler.  

 Weber’in, dini olayları inceleme yöntemi: Rickert 

ve Dilthey’den yararlanarak “Anlayıcı Sosyoloji” 

geleneğini olgunlaştırmış, öteki sosyal olaylar gibi 

din olaylarını da, nedenleri ve etkileri açısından 

“anlayış” yöntemiyle yorumlamıştır.  

 Diğer yandan O’na göre, deneysel sosyal bilimler 

olanı araştırmalıdır, felsefenin ya da sosyal 

felsefenin yaptığı gibi olması gerekeni değil. 

 Weber’in din sosyolojisi ile ilgili en önemli 

eserleri: “Din Sosyolojisi Hakkında Makaleler” 

“Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu” ( ona bu 

alanda ün kazandıran eseri) 

  Weber’e göre dini olaylar ekonomik olaylarla 

karşılıklı etkileşim halindedir. Bu tezi ile, 

Marks’ın din olaylarını tek bir nedene bağlama 

yolundaki çabalarını yetersiz bularak 

reddetmektedir.  

 Max Weber, dini anlayışlarla ekonomik 

davranışlar arasındaki ilişkileri aydınlatmaya 

çalışmış olmakla din sosyolojisi kısa tarihi içinde 

kendine ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. 

 

H.Spencer: 

 “Sosyal Evrim” teorisini geliştidi. 

 Darwin’in evrim teorisini insan bilimlerine 

uyguladı 

 O, toplumun ilkelden endüstriyele doğru 

kademeli bir evrim geçirdiğini savunur. 

 

H.Spencer: 

 

 Hegel’e göre, diyalektik kavramı, bir karşılıklı 

ilişkiler olgusunu, ya da etki-tepki sürecini içerir. 

Evrendeki her ey kendi zıddını kendi içinde taşır. 

Bundan dolayı her şey kendisiyle çatışma ve 

çelişme içindedir. 

 Diyalektik yaklaşımına göre, toplumsal gelişim 

ve değişim, basitten karmaşığa, nicelden nitele 

doğru hareket eden bir süreçtir. 

2. SOSYOLOJİ: TANIM, KONU, AMAÇ 

Sosyoloji Tanımı: 

 Sosyoloji kelimesi ilk defa 1839’da A. Comte 

tarafından kullanılmıştır. 

 Farklı tanımlar yapılmıştır, bu tanımlarda ortak 

olan nokta sosyolojinin toplumun ve toplumsal 

hayatın bilgisine ulaşmaya çalışan bir bilim 

olduğu noktasında temellenmektedir, Örneğin; 

o Durkheim: “Sosyal kurumları inceleyen 

bir bilim” 

o G. Simmel: “Sosyal ilişkileri inceleyen bir 

bilim” 

o M. Weber: “Sosyal eylemi esas alan bir 

bilim” 

 Amacı; insanların davranışlarını belirleyen 

toplumsal çevrenin yapısal öğelerini aydınlatmak, 

bu çevrenin oluşumunda, işleyişinde ve 

gelişimindeki düzenlilikleri açıklamaktadır. 

Sosyolojinin Konusu: 

 Sosyoloji, insan ve toplumla ilgili tüm olay ve 

olguları kendine konu edinir. 

 Sosyoloji en geniş anlamıyla, sosyal grupları, 

sınıfları, kurumsal yapıları (aile, din, eğitim, 

ekonomi vs.), nüfusu, göçleri, kültür ve değişmeyi, 

sosyal düzenin işleyiş ve çözülüş gibi farklı 

toplumsal ilişkileri kendine konu edinir. 
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Sosyolojinin Amacı: 

1. Toplumları yer ve zaman bakımından nesnel ve 

somut koşulları içinde anlamak 

2. Toplumların tarihsel süreç içinde geçirdikleri 

değişimleri, değişimi belirleyen etmenleri 

açıklamak 

3. Farklı toplumlara ilişkin benzerlikleri ortaya 

çıkararak genellemelere ulaşmak 

4. Böylece insanlara, toplumsal hayat ve değişim 

sürecinde etkili olma imkanı sağlamaktır. 

3. SOSYOLOJİYİ ÖNCELEYEN DÜŞÜNCE 

AKIMLARI 

Biyolojik Düşünce Akımı 

Sosyal ve biyolojik organizmalar insan vücuduna benzer, 

parçalardan oluşur. 

Psikolojik Akım 

Toplum fertlerden oluşur. 

Ekonomik Akım 

Sosyal hayatı sürekli kılan temel faktör ekonomidir. 

Tabii Hukuk 

Toplumsal düzen, kurallar 

Tarihsel Akım 

İdealizm ve Hegel Felsefesi 

Evrendeki olayları anlamak ve onların oluşumlarını 

açıklamak amacıyla evrendeki her şeyin karşılıklı ilişkiler 

içinde hareket eder. Her şey zıddıyla oluşur. 

Pozitivizm ve Auguste Comte 

Deney, gözleme dayanmalı bütün bilimler. 

4. SOSYOLOJİNİN ALT DALLARA 

AYRILMASI 

 Klasik dönem sosyologları olayları bir bütünlük 

içinde ele alıyorlardı. 

 O dönemlerde bilgi birikimi fazla olmayıp, 

toplumsal yapı ve olaylar da bugün olduğu gibi 

komplike bir görünüm arz etmiyordu. 

 Sanayileşme, kentleşme, sükülerleşme vb. 

olgularla toplumsal yapılar büyük bir başkalaşım 

geçirdiler. 

 Bu toplumu farklı değer ve argümanlarla işleyen 

bu toplumu anlamak sorunlarına çözüm getirmek 

için, salt toplumda yoğunlaşan belli ve kısmi bir 

alanı kendisine konu edinen sözel sosyoloji 

dalları ortaya çıktı. 

 Ayrılma Nedenleri: 

o Genel bir kuram bulunmayışı 

o Toplumsal yapının karmaşıklaşması 

o Bilgi birikimin yoğunlaşması 

o Araştırma tekniklerine ihtiyaç duyulması 

5. TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ 

Türkiye’de sosyoloji, ülkenin içinde bulunduğu genel 

siyasi, iktisadi ve sosyal gelişim çizgisiyle paralel bir seyir 

izlemektedir. 

Sosyolojinin ilk temsilcileri genelde toplumun tüm 

sorunlarını somut olarak çözmeyi amaç edinmişlerdir. 

Türk Sosyolojisinde Fransız Etkisi 

Türkiye’de sosyoloji, Osmanlının son dönemindeki fikir 

akımlarının açtığı yolda belirmiştir. 

Osmanlı toplumunun çözülme döneminde ortaya çıkan 

fikir akımları, toplumsal süreci anlama ve sosyal 

sorunları hafifletme yolunda düşünsel bir çaba 

içindedirler. 

Türkiye’deki sosyoloji Fransa’dakine benzer şekilde 

toplumun sorunlarına çözüm bulma gibi pratik bir 

kaygıyla ortaya çıkmıştır. 

 

Türkiye’de Etkili Sosyoloji Akımları 

1. Auguste Comte Modeli: Ahmet Rıza Bey 

2. Federic Le Play: Prens Sebahattin 

3.  E. Durkheim: Ziya Gökalp 

Türkiye’de Tanzimat sonrası fikir hareketlerinin ağırlık 

noktasını, bu akımlar oluşturmaktadır. 

Ülkemizdeki sosyoloji geleneklerinin çok genel anlamda iki 

çizgi şeklinde süregeldiğini görmekteyiz. Bunlar, 

Durkheim'ci Ziya ve Le Play’ci Sebahattin’dir. 

Ziya Gökalp Sosyolojisi 

 Türkiye’de sosyoloji alanında ilk çalışmalar, 

Gökalp ile başlamıştır.  

 Ülkemizde ilk defa sosyoloji 1914 yılında “ilm-i 

içtima” adı altında İstanbul Darülfünunda Ziya 

Gökalp tarafından okutulmaya başlanmıştır. 

 

Ziya Gökalp’e Göre Sosyolojinin Konusu: 
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 Sosyoloji konusunu iki komşu bilimden alır: 

o Biyoloji temelli organik olayları 

o Psikoloji temelli ruhsal olayları 

 Sosyoloji, temel sosyal olguları kendisine konu 

alır ve inceler. 

Ziya Gökalp’e Göre Sosyoloji: 

 Sosyoloji, insani zümreleri ve kurumları inceleyen 

bir bilimdir. 

 Durkheim batı toplumları üzerinde 

yoğunlaşırken, Gökalp dikkatini Türk toplumları 

üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bundan dolayı Gökalp 

sosyolojisi daha çok ulusal bir karakter taşır. 

 Sosyolojik incelemeleri daha çok eski Türk 

toplumları üzerindedir. 

 

Ziya Gökalp’in Toplumsal Sınıflaması 

 Tarihsel süreç içinde tüm toplumlar üç aşamadan 

geçerler. Bunlar, 

o Kavim 

o Ümmet ve Millet aşamalarıdır. 

Ziya Gökalp’in Kültür Medeniyet Ayrımı 

 Gökalp ikili bir kültür farklılaşmasından söz 

etmektedir. 

 Gökalp’e göre milli kültür “bireylerde ulusal 

bilinci geliştiren, toplum için ulusal hedefler 

gösteren bir özgül değerler bütünüdür” 

 Ona göre, bir milletin harsı kaybolmazsa o millet 

şanssızlık eseri esir düşse bile mutlaka felaha 

kavuşur. 

 Gökalp’e göre medeniyet, ilim, fen ve usulleri 

içine alan bir kavramdır. Medeniyet toplumların 

birlikte oluşturduğu bir kültürel bütündür. 

 Gökalp’e göre sosyal gelişme bu iki öğenin 

birbirleriyle dengeli birleşimiyle oluşur. 

 

Ziya Gökalp’in Ulusal Bilinç Kavramı 

 Durkheimin “toplumsal bilinç” kavramından 

türetilmiştir. 

 Gökalp, ulusal bilinç anlayışı ile, genç 

Cumhuriyete ve yeni topluma gerçek bir ulusal 

bilinç ve kişilik kazandırmak istemektedir. Bu 

yolda Türk harsını bilimsel açıdan destekleyecek 

çalışmalar yapılmasını ister. 

 Durkheimci bir analizle eski Türk toplumunun 

kültür köklerine inmeye çalışır. Eski Türklerin 

ulusal değerlerini gün yüzüne çıkararak yeni 

kurulmakta olan devletin dayanacağı kültürel bir 

zemin oluşturmaya çalışır. 

 

Ziya Gökalp’in Sosyal Bütünleşme ve Çözülme 

Kavramları 

Gökalp’e göre sosyal bütünleşmeyi sağlayan ön koşullar: 

1. Harsın güçlü olması 

2. Töreye bağlılık 

3. Dini anlayışa bağlılık 

4. Milliyet duygusu 

5. Lisan birliği 

Bunlar olmazsa da çözülme olur. 

 

Prens Sabaattin Sosyolojisi 

Prens Sabahattin, Le Play sosyolojisinin Türkiye’deki 

temsilcisidir. 

 Türk toplumunun sorunlarını ve içinde 

bulunduğu durumu Le Play’in öncülüğünü yaptığı 

Science Sociale akımının bakış açısı ve 

yöntemleri çerçevesinde incelemeye çalışmıştır. 

 Prensin fikirleri, yıkılmakta olan bir ülkenin 

nasıl kurtulcağına ilişkin tezleri içerir.  

 O toplumun içinde bulunduğu ortamdan 

kurtulmasının siyasal bir değişiklikle mümkün 

olacağına inanır. 

 Ona göre esas bozukluk toplumsal 

örgütlenmemizdedir. 

 Prens toplumsal sınıflamayı Kanuncu ve Bireyci 

toplumlar şeklinde ikiye ayırır: 

o Afrika, G. Asya, G. Amerika, Asya ve 

Türkiye’yi Kanuncu toplumlar olarak 

görür. Bunlar geride kalan ülkeledir. 

o İskandinavya, İngiltere ve ABD Bireyci 

toplumlardır. Bunlar gelişmişlerdir. 

 Prensin Osmanlı toplum yapısının ihyasına 

yönelik fikirlerini şu dört noktada özetlemek 

mümkündür: 

o Toplumsal yapının bireyselleştirilmesi 

o Teşebbüs-i Şahsi 

o Adem-i Merkeziyet 

o Mülkiyetin Özelliştirilmesi 

Toplumsal Yapının Bireyselleştirilmesi 

 Prens bununla, ailelerin, devlet örgütlenmelerinin 

bireyleri koruyup kollamaktan kaçınması, 
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girişimci eğilimli, kendi başının çaresine bakan, 

kendi kişisel çaba ve emeğe dayanan dinamizm 

getirmek istemiştir. 

Teşebbüs-i Şahsi 

 Prense göre, teşebbüs-i şahsi kavramı “bir 

cemiyeti teşkil eden fertlerin her birinin hangi 

cemiyette olursa olsun yaşamak için ailesine, 

hükümete dayanacak yerde doğrudan doğruya 

kendisine güvenmesi ve muvaffakiyetinin 

aranmasıdır. 

Adem-i Merkeziyet 

 Ülkenin tek bir merkez yerine merkez dışı yerel 

idareler yoluyla yönetilmesi ve halkın bu 

yönetime doğrudan katılımını esas alan bir 

idaredir. 

Mülkiyetin Özelliştirilmesi 

 Prens Osmanlı’da özel toprak mülkiyetinin 

olmadığını ileri sürmekte ve mülk sahibi olmanın 

kişinin üretim kapasitesini artıracağını, sosyal ve 

iktisadi dinamizm getireceğini ileri sürmektedir.  

 Üretim ve refahın artması için gereklidir. 

 

A. Toplumun Tanımı  

Belli bir coğrafyada, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve 

temel çıkarlarını korumak için bir araya gelmiş, bu amaçla 

toplumsal ilişkiler kuran ve ortak bir kültürü paylaşan 

insanların oluşturduğu bütünlüğe toplum denir.  

Toplumların içinde bulunduğu iklim koşulları, toplumu 

oluşturan insanların nüfusu, sahip oldukları değerleri, 

normları, ekonomik güçleri, vb. aynı olmadığından, 

toplumların yaşama tarzları da aynı değildir. Bu farklı 

yaşam tarzları nedeniyle her toplum kendine özgü 

kültürünü oluşturmuştur. Sosyoloji de toplumlar 

arasındaki bu farklılaşmaları araştırmalar yaparak ortaya 

koymaya çalışır.  

B. Toplumun Özellikleri  

1-) Toplumun belli bir coğrafi yeri vardır ve fiziksel sınırlar 

toplumu çevreler.  

2-) Toplumu oluşturan bireyler ortak duygu ve 

düşüncelere sahiptir ve ortak çıkarlarını korumak için 

birlikte hareket eder. Yani birlikte yaşama isteğine 

sahiptirler.  

3-) Toplumu oluşturan bireyler ortak kültürel (örf, adet, 

gelenek, görenek, töre, dil) öğelere sahiptir.  

4-) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.  

5-) Her toplum belli bir tarihe ve tarihi birikime sahiptir. 

Yani belli bir sürekliliğe sahiptir.  

 

Cemaat; ilişkilerin samimi olduğu (birincil ilişkilerin 

görüldüğü), ortak iradenin, ortak mülkiyetin, ortak 

çıkarların, birlik şuuru ve biz duygusunun hâkim olduğu, 

düzenin ve ilişkilerin yazılı olmayan kurallarla sağlandığı 

(adetler, töreler gibi) köy topluluklarını anlatır. 

Uzmanlaşma ve işbölümü az olduğu için mekanik 

dayanışma vardır.  

Cemiyet; ilişkilerin samimi olmayıp resmi olduğu (yani 

ikincil ilişkilerin görüldüğü), bireysel çıkarlara dayalı olarak 

ben duygusunun hâkim olduğu, bireysel irade ve bireysel 

(özel) mülkiyetin görüldüğü şehir topluluklarını anlatır. 

Uzmanlaşma ve işbölümü çok geliştiği için organik 

dayanışma vardır.  

Durkheim de cemaat ve cemiyet ayrımına uygun olarak 

mekanik ve organik olmak üzere iki dayanışma tipinden 

söz etmiştir. Bu iki dayanışma ayrımında ölçüt olarak, 

nüfusun artışıyla birlikte işbölümünün yaygınlaşmasını 

göstermiştir.  

Cemaatte, nüfus az olduğundan dolayı işbölümü 

yaygınlaşmamış ve bu nedenle karşılıklı yardımlaşmaya 

dayalı bir işbirliği (mekanik) vardır. Köylerdeki imece usulü 

dayanışma buna örnektir.  

Cemiyette ise, nüfusun artışıyla birlikte işbölümü 

yaygınlaşmış ve farklı iş kollarının birbirini tamamlaması 

şeklinde görülen sözleşmeli dayanışma (organik) ortaya 

çıkmıştır. Şehirlerdeki iş bölümünün ve uzmanlaşmanın 

birbirini tamamlaması buna örnektir. 

 

IV. SOSYOLOJİNİN YÖNTEM VE 

TEKNİKLERİ 

A. Bilimsel Yöntemin Aşamaları  

Sırasıyla bu aşamalar gözlem, hipotez, sınama 

(deneyleme) ve genellemelere (kuram ve yasalara) ulaşma 

şeklinde gerçekleşir.  
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B. Bilimlerin Kullandığı Genel Yöntemler  

1. Tümevarım (Dedüksiyon): Ayrı ayrı gözlemlerden 

hareketle genel yargılara ulaşmaktır.  

2. Tümdengelim (Endüksiyon): Doğruluğu kabul edilmiş 

genel yargılardan özel yargılara ulaşmaktır.  

Bir araştırmanın kapsamına giren bireylerin ve olguların 

tümüne evren denilir. Belli bir evrenden belli kurallara 

göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil etme yeterliliği 

olduğu kabul edilen küçük gruba (kesite) örneklem denir. 

Örneklemden alınan sonuçlar, ilgili evrene genellenir.  

3. Birleştirici Yöntem: Tümevarım ve tümdengelim 

metotlarının birlikte kullanılmasıdır. Sosyal olaylar çok 

yönlü ve çok faktörlü olduğu için sosyolojide birleştirici 

metot kullanılması gerekmektedir. Çünkü birleştirici metot 

olaylara hem neden-sonuç ilişkisi açısından bakar, hem de 

olaylara bütüncül bir yaklaşım sergiler.  

4. Analoji: İki olay veya olgu arasındaki bir veya birkaç 

ortak özellikten yola çıkarak, biri hakkında verilen bir 

yargıyı diğeri hakkında da vermektir.  

Mesela; “İstanbul büyük şehirdir ve toplumsal sapma 

sorunu vardır. Ankara da büyük şehirdir. O halde 

Ankara’da da toplumsal sapma sorunu vardır.” 5  

C. Sosyolojinin Araştırma Yöntemleri 

1. Tarama araştırması: Geniş grupları kapsayan bir 

araştırmadır.  

2. Alan çalışması: Belli bir olayın çok boyutlu olarak 

derinlemesine incelenmesidir.  

3. Belgelere dayalı araştırma: Yazılı belgeler, istatistik 

belgeler ve günlük yaşamın bir parçası olan her türlü 

belge 

D. Sosyolojide Veri Toplama Teknikleri 

1. Gözlem:  

2. Anket:  

3. Görüşme  

4. Monografi 

5. Sosyometri 

6. Olay incelemesi 

7. İstatistik 

Toplumsal Grup 
Toplumsal grup; belli ortak özelliklere sahip, ortak 

amaçlar için toplumsal etkileşim ve ilişki içinde bulunan, 

en az iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır.  

Toplumsal grupların özellikleri  

a) En az iki kişiden oluşur.  

b) Grup üyeleri arasında biz duygusu hâkimdir.  

c) Her grubun ortak değerleri ve amaçları vardır.  

d) Her toplumsal grubun kendine özgü yapısı ve kuralları 

vardır.  

e) Grup üyeleri arasında belirli bir statü ve rol dağılımı 

vardır. Yani iş bölümü vardır.  

f) Grupların yapısı ve nitelikleri toplumlara ve zamana 

göre farklılık gösterir.  

g) Her grup göreli belli bir sürekliliğe sahiptir.  

h) Her grubun üyelerinin üzerinde belli bir yaptırımı 

vardır.  

 

2. Toplumsal grupların işlevleri  

a) Üyelerinin ihtiyaçlarını (biyolojik, psikolojik, barınma, 

beslenme) ve beklentilerini karşılar.  

b) Bireye toplumun kültürünü kazandırır ve 

sosyalleşmesine katkı sağlar. Böylece uyum sorunlarını 

ortadan kaldırır ve bireye bir kimlik ve kişilik kazandırır.  

c) Dayanışma ve bağlılık duygularını geliştirir.  

d) Bireylerin yalnızlık duygularını ortadan kaldırarak, 

bireylere grup bilinci ve biz duygusu kazandırır. Bu sayede 

bireye de güven verir.  

e) Bireyde tutum değişikliğine sebep olur.  

f) Bireyin yaşamına bir amaç ve anlam kazandırır.  

 

Toplumsal Grup Çeşitleri  

a) İlişki biçimlerine (türlerine) göre gruplar: İlişki 

biçimlerine göre grupları sınıflandırmada karşımıza iki 

isim çıkmaktadır. Bunlar Cooley, Tönnies’dir.  

a.1. Cooley’e göre gruplar ilişkinin biçimine göre birincil 

ve ikincil grup diye ikiye ayrılır: Birincil gruplar; birincil 

ilişkilerden oluşur. Aile, arkadaşlık gibi. İkincil gruplar; 
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ikincil ilişkilerden oluşur. Bankalar, partiler, sendikalar, 

ordu gibi.  

a.2. Tönnies, grupları ilişkinin biçimine göre ikiye ayırır: 

cemaat ve cemiyet.  

Cemaat; ilişkilerin samimi olduğu (birincil ilişkilerin 

görüldüğü), ortak iradenin, ortak mülkiyetin, ortak 

çıkarların, birlik şuuru ve biz duygusunun hâkim olduğu, 

düzenin ve ilişkilerin yazılı olmayan kurallarla sağlandığı 

(adetler, töreler gibi) köy topluluklarını anlatır. 

Uzmanlaşma ve işbölümü az olduğu için mekanik 

dayanışma vardır.  

Cemiyet; ilişkilerin samimi olmayıp resmi olduğu (yani 

ikincil ilişkilerin görüldüğü), bireysel çıkarlara dayalı olarak 

ben duygusunun hâkim olduğu, bireysel irade ve bireysel 

(özel) mülkiyetin görüldüğü şehir topluluklarını anlatır. 

Uzmanlaşma ve işbölümü çok geliştiği için organik 

dayanışma vardır.  

Uyarı: Cooley’in birincil gruplar dediği gruplar, Tönnies’in 

cemaat dediği gruplar olurken, Cooley’in ikincil gruplar 

dediği gruplar Tönnies de cemiyet adını almıştır.  

a.3. Durkheim de cemaat ve cemiyet ayrımına uygun 

olarak mekanik ve organik olmak üzere iki dayanışma 

tipinden söz etmiştir. Bu iki dayanışma ayrımında ölçüt 

olarak, nüfusun artışıyla birlikte işbölümünün 

yaygınlaşmasını göstermiştir.  

Cemaatte, nüfus az olduğundan dolayı işbölümü 

yaygınlaşmamış ve bu nedenle karşılıklı yardımlaşmaya 

dayalı bir işbirliği (mekanik) vardır. Köylerdeki imece usulü 

dayanışma buna örnektir.  

Cemiyette ise, nüfusun artışıyla birlikte işbölümü 

yaygınlaşmış ve farklı iş kollarının birbirini tamamlaması 

şeklinde görülen sözleşmeli dayanışma (organik) ortaya 

çıkmıştır. Şehirlerdeki iş bölümünün ve uzmanlaşmanın 

birbirini tamamlaması buna örnektir. 

E. Durkheim’in Yöntem Anlayışı  

Sosyolojinin pozitif bilim olarak kurulmasını sağlayan 

Durkheim’in yöntem anlayışı şöyledir:  

a) Sosyal olaylar bir eşya gibi alınmalıdır. Bu durumda 

toplumsal bilinç işe karışmayacağından, objektif 

olunabilir. (Objektiflik ilkesi)  

b) Sosyal olaylar, yine sosyal olaylarla açıklanmalıdır. 

Çünkü toplumsal olaylarda belirleyici öğe olan toplumsal 

bilinç, bireysel bilinç üzerinde sürekli bir baskı kurarak etki 

yapar.  

c) Sosyal olaylarda normalliğin ve anormalliğin ölçüsü 

toplumdur. Toplumun çoğunluğunda yaygın olan şey 

normaldir. Bu nedenden dolayı normalliğin ve 

anormalliğin ölçütü toplumlara göre değişir. 

 

I. SOSYALLEŞME (TOPLUMSALLAŞMA)  

Sosyalleşme, bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürünü, 

değerlerini, normlarını (yani yaşama, duyma ve düşünme 

biçimlerini) öğrenme ve benimseme (içselleştirme) 

sürecidir.  

Sosyalleşme süreci sayesinde toplumun yeni kültürü yeni 

kuşaklara geçer. Birey sosyalleşme sayesinde, toplumun 

kültürüyle bütünleşir ve içinde yaşadığı topluma uyum 

sağlar. Böylece birey, bir toplum içinde diğer insanlarla 

birlikte ortak bir yaşam sürdürebilir.  

Sosyalleşme süreci bireyin kişilik, karakter ve benliğini 

biçimlendirir ve ona kültürel kimlik kazandırır (Kültürel 

kimlik: bir toplumun kendisine özgü olan kültür 

özelliklerine denir. Her birey, içinde yaşadığı toplumun 

kültürel kimliğini yansıtır. Bu nedenle, bir Türk bir 

Alman’dan farklıdır.).  

Toplumsallaşma Araçları: Aile, Okul, Akran Grupları, 

Toplumsal değer 

toplumdaki kişilerin içten bağlı oldukları ortak duygular, 

düşünceler, kurallar ve uygulamalardır. Mesela; namus, 

bayrak, vatan, bağımsızlık, dürüstlük birer toplumsal 

değerdir. Toplum değerler zamanla ve toplumdan 

topluma farklılık göster. Değerlerin süreklilik 

kazanabilmesi için norm biçiminde somutlaşması gerekir. 

Toplumsal Normlar 

toplumda bireylerin nasıl davranmaları gerektiğini 

düzenleyen ve yaptırım gücü olan kurallar sistemine 

toplumsal norm denir. Normlar ikiye ayrılır:  

a) Yazılı (resmi) normlar: Yasa, tüzük, yönetmelik vb. 

yazılı normlara örnektir. Yazılı normlar devlet tarafından 

uygulanır ve yaptırım gücü yüksektir.  

b) Yazısız (resmi olmayan) normlar: Örf, adet, gelenek, 

görenek, vb. yazılı olmayan normlardır. Toplumda genel 

bir uygulama olarak herkesçe bilinir ve uymayanlar 

toplum tarafından cezalandırılır (kınama, dışlanma, 

ayıplanma vb.). Mesela; büyüklere karşı saygılı olmak, 

komşu hakkını gözetmek, yalan söylememek vb. 
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Toplumsal Kontrol  

Bireylerin sosyal normlara uymasını sağlayan ve belli 

oranlarda yaptırım gücü bulunan mekanizmadır. 

Toplumsal kontrol; resmi ve resmi olmayan kontrol diye 

ikiye ayrılır. Hukuka dayalı yaptırımlar (para veya hapis 

cezası, hak mahrumiyetleri, toplumsal hizmetlerde 

çalıştırma) resmi kontroldür ve devlet tarafından yerine 

getirilir. Dine, ahlaka, geleneğe bağlı yaptırımlar (kınama, 

dışlanma, ayıplanma vb.) resmi olmayan kontroldür ve 

toplum tarafından yerine getirilir. Toplumsal kontrol, 

insanların toplumsal normlardan sapmasını engelleyerek, 

toplumsal düzenin bütünlüğünü, sürekliliğini sağlar. 

 

IV. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 
Toplumsal tabakalaşma, bireylerin toplum içinde hak ve 

ödevleri, yetki ve sorumlulukları göz önüne alınarak 

hiyerarşik olarak derecelendirilmesidir. Bu 

derecelendirmede temel alınan ölçütler statü, servet, 

siyasi güç, prestij (saygınlık), ırk, yaşam biçimi, meslek ve 

eğitim düzeyi gibi ölçütlerdir.  

 

Toplumsal sınıf, bir toplumda benzer yaşam tarzına sahip 

insanların oluşturduğu bir kategoridir. Aynı toplumsal 

sınıfı oluşturan bireyler gelir düzeyi, tüketim biçimi, sosyal 

statü, saygınlık, meslek, eğitim vb. bakımından benzer 

özellik gösterirler. Buna göre bir toplumda sosyal 

tabakalar alt, orta, üst olarak gösterildiği gibi, bu tabakalar 

içinde memur, işçi, çiftçi, asker gibi sınıflar yer 

alabilmektedir.  

1. Toplumsal Tabakalaşma Türleri  

İnsanların yaşam tarzına göre kademeli dizilişi, toplumsal 

tabakalaşmayı meydana getirir. Toplumsal tabakalaşma 

üç türlüdür.  

a) Kapalı sınıf tabakalaşması: Tabakalar arası geçişe 

hiçbir şekilde izin verilmeyen tabakalaşma türüdür. 

Bireyler başarı ve yeteneklerine göre değil de, ırk, renk, 

aile, gelenek gibi ölçütlere göre belirli tabakalar içinde yer 

alır. Yani verilmiş statüler geçerlidir ve bunlar süreklidir.  

Mesela; Hindistan’daki kast sistemi ve Eski Yunan, 

Roma’da ve 19. yy. öncesinde Amerika’da görülen kölelik 

sistemi. 

b) Yarı açık sınıf tabakalaşması: En iyi örneği Orta Çağ 

Avrupa’sında görülen zümre sistemidir (Feodalizm). Bu 

tabakalaşmada, tabakalar arasında geçiş belirli katı 

kurallara bağlı olarak gerçekleşir. Kişilerin statüsü mensup 

olduğu aile tarafından belirlenmiştir. Fakat bu statüler 

doğuştan ve sürekli değildir. Eşit olmayan bu tabakaların 

varlığı yasalarla tanınmış ve korunmuştur. Bu tabakaların 

farklı hakları, sorumlulukları ve ayrıcalıkları vardır. Mesela; 

senyörün görevi korumak, serfin (köle) görevi senyör 

adına üretim yapıp ona hizmet etmek. Bu dönemde kral, 

kilise, soylular, askerler, tüccarlar, zanaatkârlar ve 

köylülerden oluşan bir toplumsal hiyerarşi vardı.  

c) Açık sınıf tabakalaşması: Tabakalar arası geçişin 

demokratik kurallara göre serbest olduğu tabakalaşma 

tipidir. Bireyler eğitim düzeyleri ve yetenekleri ölçüsünde 

tabakalar ve sınıflar arasında geçiş yapabilmektedir. 

Mesela; yoksul bir aile çocuğunun okuyarak profesör 

olması gibi.  

Toplumsal Hareketlilik 
Coğrafi mekândaki yer değiştirmeler veya sınıflar ve 

tabakalar arasındaki geçişlere toplumsal hareketlilik denir. 

İki tür hareketlilik vardır.  

a) Dikey hareketlilik: Bireylerin gelir düzeylerinde, 

saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde belirgin ve önemli 

değişikliklere neden olan alt tabakadan üst tabakaya geçiş 

veya üst tabakadan alt tabakaya iniş biçimindeki 

değişmelerdir. Mesela; belediye başkanının Başbakan 

olması, bir fabrika sahibinin iflas edip işçi olması.  

b) Yatay hareketlilik: Aynı tabaka içinde sınıflar arasında 

gerçekleşen değişimlerdir. Bireylerin gelir düzeylerinde, 

saygınlıklarında ve yaşam biçimlerinde önemli değişiklikler 

oluşmaz. İki türlüdür.  

 

 

TOPLUMSAL DEĞİŞME 
Değişme, önceki durumdan farklılaşmayı veya 

başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme 

kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. 
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Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirtmez. Buna karşılık 

ilerleme, gelişme, gerileme, modernleşme, evrim 

kavramları iyiye veya kötüye doğru yön belirttiklerinden 

bir değer yargısı içerirler. Mesela; nüfus artışı kimine göre 

gelişme kimine göre gerilemedir; ama bu artış herkese 

göre bir değişmedir.  

Toplumsal Kurum 

 “Bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan 

düşünceler, davranışlar, değerler ve normlardır.”  

Toplumsal kurumlar, insanların ortak ve temel ihtiyaçlarını 

(beslenme, barınma, korunma gibi) gidermesine yönelik 

ortaya koyduğu toplumsal ilişki ve rollerin 

kurumsallaşması sonucu oluşmuştur. Toplumsal 

kurumlar toplumda hâkim olan değer ve normlara göre 

şekillenir. 

DİN KURUMU 
Dinin toplumsal hayata en önemli etkilerinden biri de 

toplumsal kontrole yaptığı katkıdır. Kurallar, kişinin 

vicdanın köklü bir şekilde yer edinmedikçe, dıştan gelen 

kontrolün etkisi az olur. Din yoluyla vicdan duygusu 

gelişen insan diğer insanlara ve toplumsal kurallara daha 

duyarlı olur. Bu nedenle din, bireylerin vicdanına yaptığı 

etkiyle toplumsal kontrolün sağlanmasına katkı yapar. 

1. Dinin İşveleri  

1-) Din, insana güç ve güven vererek iç huzurunu sağlar. 

Böylece din insanların psikolojik yönden rahatlamalarını 

sağlar.  

2-) Toplumsal kontrol aracı olarak toplumun 

bütünleşmesine katkı sağlar.  

3-) Toplumun ortak değerlerine hitap ettiğinden 

bireylerarası dayanışmaya katkı yapar.  

4-) Bireylere, toplumda kabul edilen davranışları 

göstererek ve birtakım kurallar koyarak bireyin topluma 

uyum sağlamasında yardımcı olur.  

5-) Toplumsal kültürü oluşturan ve gelecek kuşaklara 

aktaran etmenlerden biridir.  

Kültür 

Bir toplumun kendine özgü yaşama tarzına kültür denir. 

Yaşama tarzı içindeki davranış, düşünüş tarzı, alışkanlıklar, 

ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre vs. o toplumun kültür 

bütünlüğünü oluşturur. 

Kültürün üç boyutu vardır:  

 Bilişsel boyutunu (kognitif) değerler, değer 

yargıları, inançlar, anlamlar, referans noktaları,  

 Davranışsal boyutunu (normatif) yazılı ve yazısız 

bütün kurallar, tutum ve davranışlar,  

 Maddi boyutunu ise her türlü araç-gereç, coğrafi 

şartlar, doğal kaynaklar oluşturur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


