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ÖZ: İnanç, etik ve estetik kavramları ile birlikte toplumsal değer ve gelenekler yaklaşık iki bin beş yüz 
yıldır felsefenin özel bir alanı olarak aksiyolojinin konusu olagelmiştir. Felsefenin bir dalı olan 
aksiyoloji değerin ölçüsüne dair bir sorgulamadır. Aksiyoloji alanında sistematik görüşler geliştiren 
filozoflar daha çok etik ve estetik değerlere odaklanmışlar ve bu uğraştan birbiriyle ilişkili iki felsefe alt 
dalı gelişmiştir. Sosyolojinin 19. yüzyılda bağımsız bir disiplin olarak doğuşu ve gelişimi sırasında 
felsefe ve metafizikten kopma girişimlerine rağmen bu konular kurucu sosyologlar tarafından da göz 
ardı edilmemiştir. Toplumsal değer ve normlar klasik sosyolojinin kurucuları arasında önemli bir 
tartışma ve araştırma konusudur. Özellikle din, etik, ahlak eğitimi, değer ve normların toplum 
yaşamındaki rolü, değer yitimi, kuralsızlık ve normdan sapma (suç) davranışı gibi konular başta 
Durkheim olmak üzere Weber, Töennies gibi sosyologların özel ilgisi dahilinde olmuştur. Toplum 
hayatında vazgeçilmez bir yer işgal eden değer ve normların modernleşme sürecinin hızlı dönüşümleri 
karşısında sarsılması ve erozyona uğraması birçok sosyal bilimciyi geleneksel ve modern değer ve 
normlar üzerinde kıyaslamalı olarak düşünmeye sevk etmiştir. Bu çalışmada toplumsal değer ve norm 
kavramları belli başlı sosyolojik kuramlar ve çağın yeni gelişmeleri ekseninde belirli yönleriyle ele 
alınmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Toplumsal Değer, Toplumsal Norm, Anomi, Estetik, Modernleşme. 
 

A Re-evaluation of Social Value and Norm Concepts in Sociology 
 
ABSTRACT: Along with the concepts of belief, ethics and aesthetics, social values and traditions have 
been the subject of axiology as a special field of philosophy for nearly two thousand and five hundred 
years. Axiology, a branch of philosophy, is an inquiry into the measure of value. Philosophers who 
developed systematic views in the field of axiology focused more on ethical and aesthetic values, and 
two related sub-branches of philosophy developed from this pursuit. Despite the attempts to break 
away from philosophy and metaphysics during the emergence and development of sociology as an 
independent discipline in the 19th century, these issues were not ignored by the founding sociologists. 
Social values and norms are an important topic of discussion and research among the founders of 
classical sociology. Subjects such as religion, ethics, moral education, the role of values and norms in 
social life, depreciation, irregularity and deviation from the norm (crime) behavior have been of special 
interest to sociologists such as Durkheim and Weber and Töennies. The shaking and erosion of values 
and norms, which occupy an indispensable place in social life, in the face of the rapid transformations 
of the modernization process have led many social scientists to think comparatively on traditional and 
modern values and norms. In this study, the concepts of social value and norm are discussed in certain 
aspects in the axis of certain sociological theories and new developments of the age.  
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Giriş 

Toplumsal değer, toplumun dinsel, ahlaki ve estetik beğenilerini temsil eden, yararlı 
görülen, insanların nasıl yaşayacaklarına ilişkin rehberlik eden idealleştirilmiş ortak inanç, 
beğeni, beklenti ve hedeflerdir. Değerlerin üretim ve dolaşımı din, etik ve estetik alanlarının 
sınırları içinde gerçekleşir. Moderniteyle birlikte, daha önce bütünleşik olan bu alanlar 
birbirinden ayrışarak özerkleşmeye başlamıştır. Her toplum yeniden-üretimini sağladığı bir 
dizi değere sahiptir ve bunlar toplumdan topluma, çağdan çağa farklılık gösterirler. İlksel 
toplumların değer ölçüleriyle geleneksel ve modern toplumların değer ölçüleri birbirinden 
farklıdır. Üretimi, yeniden-üretimi ve aktarımı açısından değerler toplumsal yaşamın önemli 
bir veçhesini oluşturur. Değerler önem dereceleri itibariyle hiyerarşik bir düzen içinde 
sıralanırlar. Genellikle yüksek değerleri toplumun elit üst sınıflarının temsil ettiği varsayılır. 
Geçmişte yönetici sınıflar, ruhban sınıf, aristokrasi ve burjuvazi yüksek değerlerin temsilcisi 
olmuşlardır. Düşük değerler ise avam sınıflara atfedilmiştir. 

Toplumsal değerler, toplumun anlam ve semboller dünyasının çerçevesini çizer ve nesilden 
nesle görsel, sözlü veya yazılı olarak aktarılırlar. Tarihte toplumsal değerden yoksun hiçbir 
toplum görülmemiştir. Değerler, insanın anlam dünyasıyla, anlam üretme kapasitesiyle 
ilişkilidir. Yeryüzünde anlam üretme yeteneğine sahip biricik varlık insandır. Arzu edilen, 
gereksinim duyulan, anlam barındıran her türlü söz, fikir, eylem, eser, nesne toplumsal bir 
değer içerir. Doğada hazır bulunan herhangi bir nesneye anlam atfı yapılabilir. Yerli bir 
kabilenin üyesi öldürdüğü yırtıcı hayvanın dişini kesici bir nesneyle deldiği burnuna 
geçirerek piercing haline getirdiğinde bir anlam ve değer üretmiş olur. Ateş hem bir ısınma 
ve beslenme vasıtası hem de dini ayinlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Bir taş parçası bir 
ahşap sopanın ucuna monte edilip savaş aracına dönüştürüldüğünde farklı bir anlam ve 
değer kazanır. Toplumsal değerler olanı değil, olması gerekeni ifade eden ölçülerdir. Değer, 
bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü olarak tanımlanabilir. Eski Yunancada 
“logos” terimi, gündelik yaşamda etik, estetik ve mimari idealleri ifade eden bir terimdir. 
Sözgelişi bir mimar, ressam veya heykeltıraş eserini meydana getirirken genellikle içinde 
bulunduğu toplumun ölçü ve değerlerine uygun hareket eder. Ancak sanatçıların aynı 
zamanda yeni ölçü ve değerler yaratan öncü kişiler oldukları da söz ardı edilmemelidir. 
Örneğin klasik sanat aşırı hassas ölçü(t)ler içinde icra edilirken, modern çağda avant-garde 
akımın temsilcileri tarafından bu ölçü(t)ler ihlal edilmeye başlanmış, böylece çağdaş sanat 
gelişme göstermiştir. Benzer bir durum ahlaki yargılar için de geçerlidir; her çağın ahlaki 
ölçütleri değişkenlik gösterir. Kimi toplumlarda “insan her şeyin ölçüsüdür”, kimilerinde 
ilahi varlıklar temel ölçüdür.  

Şekil-1: Altın Oran Ölçülerini Gösteren Şekil 
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Fotoğraf-1 ve 2 : Mona Lisa Tablosunun Altın Oran’a göre Yapılan Orijinal Hali (Solda) ve Picasso 

Tarafından Yapılmış Avant-Garde Bir Temsili (Sağda) 

Başlıca değer kümeleri arasında etik, estetik, dinsel değerlerin yanı sıra bilimsel, 
ekonomik ve siyasi değerler de sayılabilir. Tıp etiği, bilimsel etik gibi kavramlar toplumsal 
değerlerle ilişkilidir. Ekonomi bilimi de “değer” kavramı üzerine kuruludur. Ekonomide 
kullanım değeri, değişim değeri, artı-değer gibi kavramlar moral değerlerin ötesine geçen 
anlamlara sahiptirler. Değerler, toplum tarafından üzerinde nispi bir uzlaşım sağlanan ortak 
paylaşım ölçütleridir. Tarihte her uygarlık kendine özgü değerler yaratmıştır. Uygarlık 
değerlerinin önemli bir taşıyıcı unsuru ortak dil, lingua franca’dır. Toplumların üzerinde 
uzlaşı sağladıkları dinsel, yerel, ulusal ve evrensel değerler de vardır. Değer kavramı 
genellikle prensip veya inanç kavramlarıyla karıştırılır. Prensip, bir değerin davranışa 
dönüşmüş halidir. İnanç ise bir kişi, nesne veya fikir ile ilgili geçmiş deneyimleri temel alan, 
olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilen, motive edici olduğu kadar engelleyici de olan 
duygu ve düşüncelerdir. Toplumsal değerler iyi-kötü, güzel-çirkin, erdemli-erdemsiz, 
doğru-yanlış gibi yargılarla ilişkilidir; bireylerin yapması ve kaçınması gereken eylemleri 
bildirirler. Kutsal kitaplar toplumsal değer örnekleriyle doludur. Mubah, günah, sevap, farz, 
mekruh gibi terimler yapılması veya kaçınılması gereken fiilleri tayin eder. Dinsel değerlerin 
(kutsal) dışında profan ve seküler (kutsal olmayan) değerler de vardır. Modern toplumda 
siyasal idealler de toplumsal değerlere içkindir. “İnsan hakları”, “sosyal adalet” kavramları 
modern toplumun şafağında önemli seküler değerlerdir. Eşitlik, özgürlük, adalet, liyakat, 
nezaket, saygı, dürüstlük gibi değerler evrensel değerler arasında yer alır. Sevgi, saygı, 
hoşgörü, adalet, kardeşlik, yardımlaşma, doğruluk, çalışkanlık, misafirperverlik, şefkat ve 
vicdan gibi değerler yeni nesillere aktarılması gereken yüksek değerler olarak görülür. 
Modern toplumda aile, okul, kışla gibi kurumlar bu değerlerin yeni nesillere aktarımını 
sağlar. Çağdaş toplumda hala aşiret töresinin geçerli olduğu bölgeler vardır; mafya 
değerlerinin fiilen işlerlik gösterdiği mahalleler vardır. Yurttaşlara nutuk atan bir 
politikacının sıklıkla “Cumhuriyet değerlerinden”, “milli ve manevi değerlerden” söz etmesi 
alışıldık bir retoriktir. Bu tür değerler toplumu homojenleştirmeye, toplumun üyelerini birlik 
içinde tutmaya yöneliktir; gerçekte ise yeryüzünde homojen ve bütünleşmiş hiçbir toplum 
yoktur. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle tasavvuru halkçılık ideolojisiyle irtibatlıdır, 
ancak böyle bir toplum hayali sosyolojik bakışa aykırıdır. Ulusal değerler ırkçı Nazi 
ideolojisinin uygulamaları örneğinde büyük bir toplumsal çöküntüye yol açabildiği gibi, 
adaletsizliğe karşı toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı da sağlayabilirler. Toplumun geniş 
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kesimlerinin ırkçı, cinsiyetçi, baskıcı, ayrımcı, mutlakçı, dogmatik değerleri benimsediği 
durumlarda toplumsal yaşam çatışma ve kaosa evrilir.  

 
Değer Alanları Karşıt Değerler 

Dinsel Sevap ve günah 

Ahlaki İyi ve kötü 

Estetik Güzel ve çirkin 

Bilimsel Doğru ve yanlış 

Ekonomik Kullanım değeri ve değişim değeri 

Siyasal Özgürlük ve itaat 

Tablo-1: Değer Alanları / Karşıt Değerler 

Değerler Sosyolojisi  

Kapitalist toplumda mallar, zaman ve para (vakit nakittir anlayışı), mücevher başlıca 
değer ölçüleri haline gelmiştir. “Sizin zamanınız çok değerlidir” denildiğinde kastedilen, 
sanayi toplumunun hızına yetişmek, çarklarına dahil olmak için gösterilen çabanın 
değeridir. Ad valorem, “değeri üzerinden” anlamına gelen Latince deyim, kapitalist toplumda 
sadece iktisadi bir ölçek olarak malların dolaşımını değil, aynı zamanda hayatın hemen her 
alanında geçerli ve çeşitli anlamlara sahip mübadele ilişkilerinin, bedenlerin ve kültürel 
eşyaların piyasada meta olarak dolaşımını ifade eder. Değer sözcüğü, çoğu zaman farkında 
olmasak bile beşeri hayatın tam merkezinde yer alır. Kayda değer, dikkate değer, övgüye 
değer, saygıdeğer, değer vermek, değerli mal, değerlendirmek, değersiz, değersizleşme, 
eşdeğer, değer yargısı, ticari değer, moral/etik değer, estetik değer, manevi değer gibi 
sözcüklere sıklıkla başvurulduğunu görürüz. İktisat literatüründe emek-değer, kullanım 
değeri, değişim değeri, artı-değer, nominal değer kavramları değer probleminin ne kadar 
karmaşık olduğunu gösterir.  

Değerler bir toplumda ulaşılmak istenen hedeflerle, ideal standartlarla ilgilidir. 
Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte yeni ideallere, değerler silsilesine ihtiyaç 
duyulmuştur. Tanzimat döneminden itibaren asrileşme (çağdaşlaşmak), yenileşme 
söylemleri Batı uygarlık değerlerinin benimsenmesi hedefine bağlıdır. Modernist bir 
sosyolog olan Ziya Gökalp’in çeşitli metinlerinde yeni toplumsal değerlere yaptığı vurgu 
belirgin bir biçimde görülür. Genç Kalemler’de Ömer Seyfettin’le birlikte “yeni lisan” 
hareketini başlatan Gökalp’in yenilikçi tavrı yayımladığı dergilerin ve eserlerinin adlarına 
bile yansır: Yeni Hayat, Yeni Mecmua, Doğru Yol, Yeni Türkiye’nin Hedefleri vb. Gökalp, Arapça 
fikr kökünden gelen “mefkure” (ülkü, ideal) kavramını icat etmiş; yeni değerlerin taşıyıcısı 
olan “güzide” ve “deha”lara büyük bir anlam ve rol atfetmiştir. Yeni “kıymetlerle”, “milli 
şuur” ve “maşeri vicdan”la donanmış bu öncü kişiler topluma rehberlik edeceklerdir. Yeni 
Hayat, Gökalp’in, siyasi inkılabı sosyal inkılapla taçlandırmak için yeni sosyal yaşamın 
ilkelerini tespit etmek ve hayata geçirmek amacıyla sade bir dille yazdığı şiirler toplamıdır. 
Yeni hayatın başlıca parametreleri yeni iktisat, yeni aile, yeni felsefe, yeni ahlak, yeni vazife, 
yeni sanat, yeni siyaset, yeni hukuktur.1 Yeni kıymetler total bir dönüşümü öngörmektedir 
ve topluma yol gösterecek hedefleri içerecektir. Her alanda asrileşmeyi, çağdaş uygarlığa 
katılmayı başlıca hedef haline getiren siyasi kadrolar daha Cumhuriyetin kuruluş safhasında 
yeni değerlerin taşıyıcısı olarak öğretmenlere işaret etmiştir. O dönemin nutuklarında, 
gazete köşelerinde, romanlarında “mefkureci muallim” (idealist öğretmen) deyiminin 
ağırlığı ilk bakışta göze çarpar.  

 
1 Ziya Gökalp, Yeni Hayat-Doğru Yol, Haz. Müjgan Cunbur, Devlet Kitapları, Ankara, 1976. 



   

  

2022, Sayı 23, Sayfa 19-31 

 

23 

 

Sovyetler’in çöküşüyle eşzamanlı olarak küreselleşme ve postmodernleşme süreçleri 
toplumsal hayatın bütün veçhelerinde görünürlük kazandı. Yükselen neoliberal değerler 
modern değerlerin altını oymaya başlamıştı. Bu durum dünyanın hemen her yerinde bir 
değerler krizini ortaya çıkardı. Bilindik yaşam tarzları, tercihler, modern değer ölçüleri, 
davranış kalıpları hızla değişiyordu. Bu karmaşayı tahlil etmek için klasik sosyoloji 
metinlerine geri dönüp yeniden değerlendirmek anlamlı bir yol olabilir. Sosyolojinin 
kurucuları toplumsal değerlere kayıtsız kalmamışlardır. Değer kavramı, çeşitli yönleriyle, 
klasik sosyolojinin anahtar kavramları arasında yer almaktadır. Öncelikle Marx’ın artı-değer, 
kullanım değeri/değişim değeri ve yabancılaşma kavramlarının günümüz dünyasını 
anlamak için taşıdığı anahtar rolü yeniden gündeme getirmekte yarar var.  

Marx, çağının diğer düşünürleri gibi sanayi toplumunun ve ondan kaynaklanan 
sorunların bir kuramcısıdır. Sanayileşme sürecinin yoğun olarak yaşandığı, üretici sınıfların 
toplumsal gelişmeler karşısında söz sahibi olmak istediği ve Avrupa’nın bütün ülkelerini 
siyasal karışıklıkların derinden etkilediği bir çağda eserlerini kaleme aldı. Marx’ın eserleri 
kapitalizme yöneltilmiş en geniş kapsamlı ve sistematik eleştiri özelliğini taşımaktadır. 
Temel niteliklerinden biri iktisadi faaliyetin kâr elde etmek amacıyla sermaye yatırımı ile 
finanse edilmesi olan kapitalizm artı-değer istismarı ilkesine dayanıyordu. Marx’a göre 
kapitalizmin en önemli özelliği üretim araçlarının özel mülkiyetiydi; üretim araçları onları 
üretenlerin değil, kapitalistlerin özel mülküydü. Kapitalist sistemde üretim ücretli emek 
tarafından gerçekleştiriliyor, kapitalistler bir ücret karşılığında malların üretimini yapacak 
işçileri istihdam ediyorlardı. Marx, sermaye ile emek gücünün çatışma halinde olduğunu öne 
sürüyordu. Kapitalistler kârlarını artırırken maliyetleri düşürmeye çalışıyorlar, işçilere 
mümkün olduğunca fazla iş yaptırarak en az ücreti ödüyorlardı. Halbuki emeğin sermaye 
karşısında bir değeri vardı. Marx’a göre değer, bir metanın değişim değerinin içerdiği emek-
zaman tarafından belirlenmekteydi. Marx’ın emek-değer kavramı Durkheim ve Weber’in 
yaklaşımlarından tamamen farklı bir anlama sahiptir. Temel fark, diğerlerinin aksine 
Marx’ın değeri kültürel olmaktan çok iktisadi bir çerçevede ele almasından 
kaynaklanmaktadır. Kapitalist işleyiş içinde sermayenin gücü karşısında emek-değerin 
ikincil konumu açıkça işçilerin çıkarlarının aleyhineydi. Bu temel çelişkiden dolayı toplum 
burjuvazi ve proletarya olmak üzere iki ana sınıfa bölünüyordu. Marx, değer problemini 
iktisadi bir kategori içinde ele alıyordu; ama aynı zamanda insan emeğinin metalaşması ve 
insanın değersizleşmesi problemine de odaklanmıştı. Yabancılaşma olgusu Marx’ın erken 
dönem çalışmalarında vurguladığı bir sorundu. Sosyoloji tarihinde yabancılaşma kuramıyla 
da anılan Marx, sanayide hızlı makineleşmeyle birlikte işçinin makine ile rekabete girmek 
durumunda kaldığını ve endüstriyel üretimin işçileri makineleştirdiğini belirtiyordu. Bu 
durum işçinin kendine, emeğine ve ürettiği şeye yabancılaşmasını beraberinde getirmişti. 
Marx, modern sanayinin işçi sınıfının durumunu iyileştirmediğini iddia etmiştir. Onun 
emeğe yaklaşımı, esas olarak mavi yakalı işçilere odaklanmakla birlikte, fabrika ile sınırlı 
değildir; kapitalizm çeşitli meslek alanlarında çalışanların emeğini de metalaştırarak değişim 
değerine indirgemekte ve kapitalist sömürü fabrika dışındaki çalışma yaşamını da 
dönüştürmektedir. Burjuva toplumu doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi de kendi ücretli 
emekçisi haline getirmiştir. Marx’a göre insanların çoğunun yetenekleri doğrultusunda iş 
yapmalarına engel olan unsurlar işbölümü ve özel mülkiyettir. Yabancılaşma, öncelikle 
işçinin, zanaatkârın kendi ürettiği eşya karşısında yabancılaşmasıdır. İşbölümü, özel 
mülkiyet ve mülksüzleştirme rejimi sonucunda insanlar kendi potansiyellerine olduğu kadar 
doğaya da yabancılaşır. “Yabancılaşma, insanı, kendi etkinliğinin ürünlerine, üretken 
etkinliğinin kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine, kendi özsel doğasına, insanlığına, 
öteki insanlara yabancılaştıran eylemdir.”2 Değer probleminin Marx tarafından çok boyutlu 

 
2 Karl Marx, Yabancılaşma, Der. Barışta Erdost, Sol Yayınları, Ankara, 2013, derleyenin sunuşu, s. 12.  
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bir şekilde ele alındığı açıkça görülmektedir. Marx, kapitalist işleyişin emeğiyle geçinmek 
zorunda olan insanları hem bir yoksunlaşmaya hem de değer yitimine maruz bıraktığını 
savunmaktadır. “İşçi, ürettiği servet ne kadar çok olursa, üretimi güç ve kapsam bakımından 
ne kadar artarsa o kadar yoksullaşır. İşçi, ne kadar çok meta üretirse o kadar ucuz bir meta 
haline gelir. Şeyler dünyasının değer artışı, insanların dünyasının değersizleşmesiyle doğru 
orantılı bir seyir izler. Emek sadece meta üretmez; kendisini ve bir meta olarak işçiyi de 
üretir -ve genel olarak meta ürettiği oranda bunu gerçekleştirir.”3 Marx’ın, insanların 
dünyasının değersizleşmesinin, nesnelerin dünyasının değer kazanması ile doğru orantılı 
olarak artacağı saptaması kendi çağı için olduğu kadar günümüzde de geçerlidir.4 

Marx değer problemiyle çeşitli bağlamlarda ilgilenmiştir: Fikirler, ideolojiler, hukuki 
normlar, zihniyetler, tasavvurlar, din, ahlak, edebiyat ve estetik vb. Toplumsal değerlere 
ilişkin bütün bu unsurlar Marx’ın gözünde gerçek birer fenomen olmaktan ziyade, Platon’un 
mağarasının duvarlarına yansıyan gölgeler, yani epifenomenlerdi. Marx ve Engels, bu 
epifenomenleri maddi üretim ilişkileriyle bağlantılı olarak açıklıyordu. İnsan bilincinin 
ürettiği her türlü ürün insanların pratik etkinliğiyle ve maddi üretim ilişkileriyle sıkı sıkıya 
ilişkiliydi.5   

Marx’ın ardılı ve sosyolojinin akademik bir disiplin haline gelmesinde büyük rolü olan 
Durkheim da toplumsal değer ve normlar problemine büyük ilgi göstermiştir. Ancak bu 
konuda Marx’a tamamen aykırı düşebilecek bir yaklaşıma sahipti. Durkheim sosyolojiyi 
toplumu bir arada tutan değer ve normların, kurumların oluşumunu ve işleyişini inceleyen 
bir bilim olarak görüyordu. Bu nedenle din, ahlak, eğitim, mesleki işbölümü gibi konular 
üzerine yoğunlaştı. Onun anlayışına göre sosyolojinin odağında bireyi aşan değerler, 
kültürel normlar ve sosyal yapılar bulunuyordu.   

Durkheim, modernleşme sürecindeki toplumdaki norma aykırı (“anormal” veya 
“sapkın”) beşeri davranışlara, toplumsal statüko ve istikrarı tehdit eden kargaşa ortamına ve 
kuraldışılığa pür dikkat kesilmiş ilk klasik sosyologlardan biriydi. Sorunsallaştırdığı bu 
olguları açıklamak için başvurduğu kilit kavramlarından biri “anomi” idi. Toplumda değer 
yitimi, normdan sapma ve kuralsızlık durumuna işaret eden anomi, Durkheim’ın 
savunucusu olduğu III. Cumhuriyet’in temellerini sarsabilirdi. Fransa’da kurulu statükonun 
sürekliliğini arzulayan Durkheim’ın krizlerle sarsılan yüzyıl dönümünde ahlak, eğitim, 
değerler, intihar, mesleki iş bölümü, sosyalleşme, sosyal dayanışma gibi konulara olağanüstü 
bir mesai ayırması şaşırtıcı olmamalıdır. 1897’de yayımlanan İntihar adlı kitabında kural 
(norm karşılığı) kavramı 199, kuralsız kavramı 77, kuralsızlık kavramı 34, intihar kavramı ise 
2305 kez geçmektedir.6  Nedir anomi? Durkheim’ın kullandığı bu terim eski Yunancada 
yasasızlık, düzen yokluğu anlamına gelen anomia sözcüğünden türetilmiştir. Durkheim 
Antikite geleneğine bağlı bir sosyal bilimciydi ve Antik Yunanca sosyolojik kavram 
üretiminde temel referans noktalarından biriydi. Durkheim’ın anomi terimine yüklediği 
anlam yeni bir kavramlaştırma girişimiydi: Nomos sözcüğünün önüne eklediği a harfi, 
sözcüğe negatif bir anlam kazandırıyordu: Anomie, “nomos” yokluğu, töresizlik, yasasızlık, 
kuralsızlık gibi anlamlara geliyordu. Bu arada nomos, Arapçada “namus” kelimesini de 
çağrıştırır. Hem fonetik hem de semantik açıdan ilginç bir benzerlik gibi görünüyor.  

Durkheim’ı modern sanayi toplumunda değer ve norm yitimi, intihar gibi ikincil 
sayılabilecek sorunlara eğilmeye iten neydi? Modernleşme süreci ile anomi arasında nasıl bir 

 
3 Karl Marx, Felsefe Yazıları, Çev. Ahmet Fethi, Hil Yayın, İstanbul, 2004, s. 25. 
4 Marx, Yabancılaşma, s. 21. 
5 Bkz. Karl Marx ve Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, Çev. Tonguç Ok, Olcay Geridönmez, Evrensel 
Basım Yayın, İstanbul, 2013, s. 30, 52, 166.  
6 Bkz. Émile Durkheim, İntihar, Çev. Z. Zühre İlkgelen, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2013. 
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ilişki kuruyordu? Anomi kavramının Marx’ın yabancılaşma kavramından farkı neydi? 
Durkheim, modernleşme süreci gelişip toplumun tüm dokularına nüfuz ettikçe (cinnet, 
şiddet, suç, intihar gibi) büyük norma aykırı, kuraldışı davranışların arttığını gözlemlemişti. 
Şiddet, cinayet, asayişsizlik gibi vakalar giderek artış eğilimi gösteriyordu. Durkheim, 
kendisi Yahudi kökenli bir Fransız yurttaşı olmasına rağmen, Hıristiyan, hem de koyu 
Katolik bir toplumda insanları bir araya getirip kaynaştıran değerlerin çözüldüğünü fark 
etmişti. Gerçi bunu görmek için sosyal bilimci olmak gerekmiyordu. Dostoyevski, Nietzsche 
gibi çağın gidişatından tedirgin, felaket habercisi yazarlar hemen hemen aynı dönemde bu 
durumu fark etmişlerdi.  

Durkheim modern toplumlar için soyut ama geçerli birtakım evrensel tespitlerde 
bulunuyordu: Modernleşen her toplumda pre-modern/geleneksel değerler erozyona uğrar. 
İkincisi olarak modernleşen toplumda farklılaşma ve bireyselleşme artış eğilimindedir. [Bu 
önerme, modern sanayi toplumunun yarattığı standartlaşma, anonimleşme, homojenleştirme 
ve üniformlaştırma (militarizm) gibi özellikler göz önünde bulundurulduğunda geçersiz 
görünmektedir. Ayrıca Durkheim Batı dışı toplumların modernleşme pratiklerinin 
sonuçlarını tamamen göz ardı etmiş görünmektedir. Türkiye gibi Batı toplumlarda 
modernleşme süreci farklılaşma ve bireyselleşmenin artışıyla sonuçlanmadığı gibi, kamu 
vurgunculuğunun, fırsatçılığın, eş-dost-akraba-hemşeri kayırmacılığının, cemaatleşmenin 
artışıyla kendini göstermiştir.] Ayrıca Durkheim, bireyselleşmede görülen artışın kolektif 
örgütlülüğü, kurumlaşmayı ve organik dayanışmayı güçlendireceği iddiasındadır. Bununla 
birlikte Durkheim’ın toplumun bir değerler kargaşası içine düşmesinden duyduğu kaygı 
belirgindir. Sanayileşen ve bundan kaynaklanan çelişkileri derinleşen toplumda değer yitimi 
ciddi bir sorun olarak ortada durmaktadır. Değer yitimini ancak güçlü toplumsal dayanışma 
örüntüleri giderebilirdi. Böylece Durkheim sınıf çatışması gibi toplumun bütünlüğünü tehdit 
eden bir olguyu görmezden gelerek soyut bir toplumsal dayanışma tasnifi ve 
kavramlaştırması geliştirme gereğini duydu. Modernleşme süreci ilerledikçe mekanik 
dayanışma biçimleri hızla yok olmakta, organik dayanışma onun yerine ikame olmaktadır. 
Mekanik dayanışma, Durkheim’ın deyimiyle, benzerler arasındaki bir dayanışmadır. İlksel, 
geleneksel ya da modern-öncesi toplumlarda görülen bu dayanışma biçiminde bireyler 
birbirlerinden pek az farklılık gösterirler. Kabile, aşiret, cemaat gibi komünitelerin üyeleri 
aynı duyguları hisseder, aynı değerlere inanır, aynı kutsala bağlanırlar. Bu nedenle 
birbirlerine benzerler. Bireyler henüz farklılaşmadığı için toplum dengeli ve tutarlıdır. Buna 
karşıt olarak organik dayanışma ise ileri ve karmaşık bir işbölümünden, farklılaşma ve 
bireyselleşmeden doğan bir dayanışma biçimidir.7 Bu dayanışma biçiminde bireyler 
birbirlerinden farklılaştıkları için zorunlu ve spontane olarak aralarında uzlaşma sağlamaları 
gerekir. Modern toplumu meydana getiren unsurlar arasındaki uyum nasıl, hangi prensipler 
üzerinde gerçekleşecektir? Birleşme zemini modern değer ve normlar olacaktır. İşte 
Durkheim bütün entelektüel mesaisini bu değer ve normların inşa edilmesine hasretmiştir.  

Durkheim’ın yaşadığı çağın Avrupa’sında gerçekten de artık Hıristiyan toplumun ve 
kilisenin değerleri, normları (kuralları), ahlak (iyi-kötü) anlayışı işlemez hale gelmişti. 
İnsanlar adeta boşlukta kalmışlardı; hangi ideal prensiplere göre, nasıl yaşayacaklarından 
emin değillerdi. Ahlaki bir kriz bütün toplumu içten içe kemiriyordu. Aynı dönemde 
Nietzsche “Tanrı öldü, artık yalnız başımıza kaldık” diye çığlık atarken haksız sayılmazdı. 
İnsanları birbirlerine ve topluma adeta bir tutkalla yapıştıracak kurallar buharlaşıp uçmuştu. 
Halbuki Durkheim, devrim sonrası III. Fransa Cumhuriyetinin önde gelen bir savunucusu 
olarak, toplumun uyumlu ve çatışmasız bir bütünlük olarak sürekliliğini arzuluyordu. Bu 
nedenle ahlak, inanç, bilinç, eğitim gibi nosyonların yeni baştan tanımlanmasını zorunlu 

 
7 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. K. Alemdar, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 230.  
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görüyordu. Bu konularda ciddi bir mesai içine girdi; birçok makale ve kitap yazdı. Ona göre 
modern toplumda artık toplumsal değer ve normlar (etik, estetik, hukuksal vb. değerler) 
dine göre tayin edilmemeliydi. Değerler ve normlar alanı metafizikten arındırılmış pozitif 
bilim ilkelerine, insan aklına, laik ve seküler bir anlayışa göre tayin edilmeliydi. Ziya Gökalp, 
Durkheim’ın bu parlak önerisinden fazlasıyla etkilenmişti. Durkheim’ın izinde aynı 
nosyonlara vurgu yaptı: Eğitim, ahlak, din, mâşeri vicdan, kolektif şuur, meslek dayanışması 
(tesanüt) vb. Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik rejimin savunucusu sosyolog Cahit Tanyol 
da 1960 yılında, tesadüf şu ki tam da 1960 Cuntası işbaşına gelmişken, Durkheimcı bir 
perspektifle Sosyal Ahlak: Laik Ahlaka Giriş kitabını kaleme alacaktı. Sosyal ve laik ahlak 
toplumu dengede tutacak; bu değerlere dayalı yeni anayasa ile de toplumda şiddet, 
kuralsızlık (anomi), yasasızlığın hüküm sürmesinin önüne geçilecekti. Yeni statükonun 
muhafızı Tanyol, ne kadar gereksiz ve adaletsiz olursa olsun yasalara uymanın bir 
zorunluluk olduğunu savunuyordu. Durkheim ekolüne mensup sosyologların ortaklaşa 
benimsediği doktrinal ilkeye göre dinsel normlar ahlâka, hukuka ve genel toplumsal 
normlara (kurallara) temel oluşturamazdı, oluşturulmamalıydı. Elbette dinin toplum 
üzerindeki etkisi büsbütün yok edilemezdi, ama din reforme edilebilir, modern kalıplara 
sokularak denetlenebilir, laikleştirilebilir ve dünyevileştirilebilirdi.  

Tıpkı Durkheim gibi Simmel de kent toplumlarını kırsal toplumlara göre daha rasyonel 
olarak ele almaktadır. Bu bakımdan kent toplumlarında ikincil ve çıkarlara dayalı ilişkiler 
egemen iken kırsal topluluklarda birincil ve geleneksel ilişkiler vardır. Kent toplumlarının 
rasyonelliği yaşamın artan temposu ve işbölümünün bir sonucu olmaktadır. Kentsel 
yaşamda para ekonomisi hakimdir. Kentte hayati önem taşıyan unsur pazardır. Bu nedenle 
kentsel yaşam zihniyeti çıkarlara dayalıdır. Simmel kentte egemen olan bireyselliğin 
derecesinin artması ile bireylerin birbirinden soğuduğunu ve böyle bir ortamda da 
yabancılaşma ve sapkın davranışların kaçınılmaz hale geldiğini ileri sürmüştür. 

19. yüzyıl Alman düşüncesinde anlam ve değer sorunu (Hegel’de geist/tin, idea 
kavramları) öncelikli bir yer işgal etmiştir. Alman felsefe geleneği içinde yetişen Weber’e 
atfedilen idealizm de toplum analizinde değer ve inançlara atfettiği önemden ileri 
gelmektedir. Weber sosyolojisinin önemli bir özelliği, dinsel inançlar ile rasyonalite 
arasındaki ilişki açısından dünya çapında karşılaştırmalı analiz yaklaşımını benimsemiş 
olmasıdır. Weber toplumda değerlere, inançlara özel bir önem atfetmiştir. Marx tarihte 
ekonomik faktörlerin belirleyiciliğine dikkat çekerken, Weber değerlerin, inançların, 
zihniyetlerin rolüne vurgu yapmıştır. Weber, rasyonalite ile özdeşleştirdiği kapitalizmin 
ortaya çıkışında sadece ekonomik gelişmelerin değil, kültürel değerlerin de topluma yön 
verdiğini savunmuştur.8 Weber’in sosyolojiye getirdiği yeniliklerden bir başkası, 
modernleşme ile rasyonalite arasında kurduğu bağ ve değer alanlarını (etik, estetik, din, 
bilim ve siyaset) birbirinden ayrıştırma yönündeki girişimidir. Weber’in objektif değerler 
arasında gösterdiği bilim ile subjektif değerler arasında gösterdiği siyaset arasında gözettiği 
karşıtlık sosyolojiye yeni bir perspektif getirmiştir. Weber siyaseti “değer, inanç ve idelerini 
kendisi yaratmış olan insanın, yine bunlara bağlanarak kendisi ve başkaları için eylemde 
bulunduğu bir etkinlik” olarak tanımlamaktadır. Weber, diğer değer ve ideler gibi siyasi 
maksimlerin de bilim alanına sokulamayacağını savunmuştur. Özerk etkinlik alanları olarak 
bilim ile siyaset arasında bir temas noktası olmamalıdır. Bilim insanının siyasetle ilişkisi, 
siyaseti ancak bir araştırma konusu olarak incelemekle sınırlı olmalıdır.9 Görüleceği gibi 
Weber özerk bir alan olarak bilimsel etkinlik için rasyonel bir norm belirlemiştir.  

Evrimci perspektife bağlı idealist bir düşünür olarak Weber çoğu çalışmasında kültürün 
ve geleneksel değerlerin endüstriyel kapitalizmle birlikte büyük bir dönüşüme maruz 

 
8 Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 52-54. 
9 Doğan Özlem, Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji, Ara Yay., İstanbul, 1990, s. 63. 
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kaldığı, ancak yeniden biçimlenen değerlerin de bu dönüşümde etkili olduğu görüşünü 
savundu. Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eseri onun bu yaklaşımını net bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Weber’e göre kapitalizm giderek artan bir biçimde toplumsal bilinci, 
değerleri ve etkinlikleri rasyonelleştirmiştir. Rasyonelleşme ile birlikte “dünyanın büyüsü 
bozulmuş”, değerler ve dünya tablosu radikal bir tarzda değişmiştir. Ancak Weber’in 
değerler alanına yaklaşımı diğer düşünürlerden oldukça farklı bir mecrada gelişmiştir. 
Modernleşme sürecinden duyduğu tedirginliğin izleri birçok eserinde görülmektedir.  

19. yüzyılın dönümünde, Tanrının ölümünü ilan ettiğinde Nietzsche de toplumda bir 
değerler bunalımına işaret ediyordu. Tanrıyı öldüren insanlardı; Tanrıyla birlikte ilahi 
değerler de yok olmuştu, ancak insan henüz kendisine ait yeni ve yüksek değerler 
yaratmanın eşiğinde değildi. Tanrının yokluğunda filozofun görevi üst-insanı keşfetmekti. 
Ancak yüksek değerlerle donanmış üst-insan yeni yaşamın güçlüklerinin üstesinden 
gelebilirdi. Weber, Nietzsche’nin bilgi ve hakikatin her zaman belirli bir perspektiften, yani 
bir değerler sistemi açısından bilgi olduğu argümanını benimsedi ve pozitivist bakış 
açısından apayrı bir perspektife, anlamacı yorumlama (hermeneutik) geleneğine bağlı kaldı. 
“Weber’e göre bu dünyanın anlamsızlığı, rasyonelleşmenin bir sonucu olarak paradoksal bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Dünya daha rutinleşip rasyonelleştikçe, büyüsü daha da bozuldu. 
Rasyonelleşme inancın ve kesinliğin sihirli bahçesini yok etti, ancak güvenilir olan alternatif 
bir değerler dizisi de üretemedi. Bilimin kendisi bir değer sistemi değildir, çünkü öncelikle 
amaçlardan çok araçlarla ilgilenir. Modernleşme sürecinin düşünümsel rasyonalizmi, eski 
tek tanrılı inançların köklerini söküp attığından, rekabet halindeki, ölçülemez değerler 
dünyasında kaldık.”10 

Weber kültür ve değer alanlarını birbirinden ayrıştırmış ve her bir alanı birbirinden özerk 
bir kategori içinde tasnif etmiştir. Kültür alanlarının farklılaşması ve özerkleşmesini “dünya 
tablosunun parçalanması” metaforuyla açıklar. Modernleşme ve kapitalizm dünya 
görüşünde bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. Weber’e göre dünyanın algılanışı üç 
düzeyde gerçekleşmektedir: Nesnel dünya, öznel dünya ve sosyal dünya. Nesnel dünya 
siyasetin, ekonominin ve bilimin alanıdır. Öznel dünya erotik olanın ve sanatın alanıdır. 
Sosyal dünya ise din/inanç alanıdır. Bu tasnife bağlı olarak Weber değersel-rasyonel eylem 
ile amaçsal-rasyonel eylem (değerden arındırılmış rasyonellik) arasında ayrım yapmıştır. 
Rasyonel olmayan eylemi ise duygusal eylem ve geleneksel eylem olarak ayırmıştır. İlksel ve 
geleneksel toplumlarda bütüncü bir görüş açısı egemendir; değerler iç içe geçmiştir. 
Modernleşme süreciyle birlikte ise her bir değer alanı arasında gerilim ve rekabet ortaya 
çıkar. Modernleşme sürerken her bir alan kendine özgü bir rasyonellik barındırır. Weber 
kapitalizmin başlangıç aşamasında belirli bir dinsel mezhebin (Protestanlığın ve onun alt 
dallarının) de rasyonelleştiğini öne sürer. Bu süreçte ekonomik değer alanı ile dini değer 
alanı iç içe geçer. Başka deyişle modernizm hem ekonomik değer alanında hem de dinsel 
değer alanında bir rasyonellik artışını beraberinde getirmiştir. Ancak ilerleyen süreçte dinsel 
değerler ile siyasi ve ekonomik idealler arasında bir gerilim ortaya çıkar. Siyaset ve ekonomi 
nesnel, duygulardan uzak, hesaplayıcı bir bakış açısıdır.  

Weber’in orijinal yönü, asetik (çileci) ahlâka sahip Protestanlık ile diğer mezhepler 
(Katoliklik, İslam ve Uzak Doğu dinleri) arasında kıyaslama yapması ve temel bir ayrıma 
gitmiş olmasıdır. Protestanlık, dini inanç ve pratiklerin “büyüden arındırılması” noktasında 
başarılı olmuş ve kapitalizmin gelişiminde itki oluşturmuştur. Weber Katolik mezhebini ve 
büyü ve ritüele başvuran diğer dünya dinlerini kapitalist gelişmenin önemli bir engeli olarak 
görmektedir. Dini pratiğin büyüden arındırılmasıyla rasyonelleşme gerçekleşmektedir. 
Asetik Protestanlığın değerleri bir meslek ve çalışma etiğinin oluşmasında etkili olmuştur. 

 
10 Karl Löwith, Max Weber and Karl Marx, Routledge, London & New York, 1993, Bryan Turner’ın 
önsözü, s. 19-20.  



 
 

Ufuk Özcan • Sosyolojide Toplumsal Değer ve Norm Kavramlarına Yeniden Bir Bakış 

 

28 

 

Protestan inanç zenginlik ve servetin gösteriş amacıyla harcanmasını, gereksiz sarfiyatı 
günah kavramıyla ilişkilendirmiş ve tutumluluğu özendirmiştir. Weber bu inancın kapitalist 
sermaye birikimini kolaylaştırdığı görüşündedir. Protestanlığın meslek ahlâkı bir tür çilecilik 
şeklinde ortaya çıkmıştır. Weber’e göre bu zihniyet, edinilen servetin daima yeni girişimlere, 
yatırımlara aktarılması düşüncesiyle ilişkilidir. Buna karşılık iktisadi yaşamda giderek artan 
rekabet duyguları Orta Çağa özgü değerleri hızla aşındıracaktır. Kardeşlik, dayanışma ve 
ortak kurtuluş duyguları silinmeye yüz tutmuş; bireysel değerler öncelik kazanmıştır. 
Protestan etiği, Avrupa’da yükselen yeni bir sınıf olan burjuvazinin temsilcileri tarafından 
kilise otoritesinin yıpratılmaya başlanmasıyla gelişme fırsatı bulmuştur. Eski düzenin 
(feodalizmle birlikte kilise ve aristokrasinin) yıkılması için bu yeni sınıfın kendisini rasyonel 
ideallerle donatması gerekmiştir. Sekülerleşme ve laikleşme de bu sürece eşlik etmiştir. 
Protestanlık, ortaya çıktığı her yerde, kilisenin siyasi otoritesinin çöküşünü sağlayan güç 
olarak belirmiştir. 

Weber değerler problemini çok geniş kapsamda ele almıştır. Yeni Çağ’dan itibaren kilise 
otoritesi karşısında kendisine gittikçe daha geniş yer açan bilimsel düşünce rasyonalitenin 
gelişmesinde son derece etkili bir rol oynamıştır. Weber genel olarak bilimin, özelde de 
sosyal bilimlerin değer yargılarından arınması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bilimin değer 
yargılarından arınmış olması, sosyal bilimcilerin hiçbir değere sahip olmamaları gerektiğini 
değil, araştırmacıların kişisel değerleri ve ekonomik çıkarlarının sosyal bilimlerdeki analiz 
sürecini etkilememesi gerektiğini ifade etmektedir. Weber sosyal bilimlerin moral 
ölçülerden, değer yargılarından, bilimsel araştırmanın güvenilirliğine gölge düşürecek 
politik angajmanlardan uzak ve bağımsız olması gerektiğine ilişkin belirgin bir tutuma 
sahiptir. Sosyal bilimci, ideal bir toplum tasarımından uzak kalabilmesi son derece güç 
olmasına rağmen, değerler alanıyla bilim arasında keskin bir sınır çizgisi çizmelidir. Başka 
deyişle Weber olması gereken şey ile olan şey arasında net bir ayrım yapmaktadır. “Weber’in 
sosyal bilimler metodolojisi bağlamında değer problemine yaklaşımı, (1) değerler alanı ile 
bilim alanının birbirinden ayrılması ve dolayısıyla (2) araştırma sürecinin nesnel olması 
gerektiği şeklinde iki temel önerme ile özetlenebilir.”11  

Değer özgürlüğü veya değerlerden arınmanın sosyolojik araştırma için çeşitli anlamları 
vardır: Öncelikle sosyoloji, ideolojik tutumları veya bilimsel olmayan varsayımları bilimsel 
araştırmadan uzak tutabilir. Sosyologlar topluma ilişkin ampirik kanıtlar hakkında değer 
yargılarında bulunmamalıdır. Değer yargıları yerine değer yorumları geçirilmelidir. Başka 
bir deyişle sosyologlar araştırmalarının ahlâki sonuçlarına kayıtsız kalmalı, kendi değerlerini 
açık ve net bir şekilde savunmaktan kaçınmalıdırlar.12 

Toplumsal Norm 

Toplumda birtakım değerler olmaksızın normlar oluşmaz. Değerler çeşitli toplumsal 
normların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Toplumsal norm, toplumsal değerlerden ortaya 
çıkan beklentiler veya davranış kurallarıdır. Toplumda çeşitli kuralların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayan, idealize edilmiş ölçü ve değerlere “toplumsal norm” adı verilir. Toplumsal 
norm, grup üyelerinin belirli bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen kurallar 
veya ilkeler bütünüdür. Toplumsal normlar toplumsal değerlere bağlı olarak şekillenir. Bir 
toplumda insanları belli olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen ve 
“uygun bir şekilde” davranmaya zorlayan kurallara toplumsal norm adı verilir. Toplum 
içindeki insan davranışlarını düzenleyen sosyal normları moda, teamül, görenek, âdet, 
gelenek, örf, töre, görgü kuralları şeklinde sıralamak mümkündür.  

 
11 Arif Korkmaz, “Değerler Sosyolojisi”, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz 2013, 7 (14), ss. 51-78. 
12 The Penguin Dictionary of Sociology, Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Bryan S. Turner, Penguin 
Books, 2006, Value Freedom maddesi, s. 408.  



   

  

2022, Sayı 23, Sayfa 19-31 

 

29 

 

Norm, güçlü yaptırımı olan kurallar sistemidir. Değerlerin yaptırım gücü ise aha zayıftır. 
Her toplumda bireylerin tutum ve davranışlarını belirleyen, nasıl giyinileceğinden nasıl 
yemek yenileceğine, belirli mekanlarda nasıl davranılacağına ilişkin çeşitli normlar vardır. 
Toplumda norma uygun davranış ödüllendirilirken uygun olmayanlar cezalandırılır. Farklı 
toplumsal norm türleri vardır. Genel olarak kabul gören üç norm türü töresel normlar (örf ve 
adetler), gelenekler ve hukuksal kurallardır. Normlar, toplumsal eylem için ortak bir kılavuz 
olarak, uygun davranışla ilgili beklentileri ifade eder. İnsan davranışları toplumsal normlara 
bağlılığın ürünü olan belirli düzenlilikler sergiler. Bu anlamda insan davranışları belirli 
kurallara tabidir. Toplumsal norm, mutlaka gerçek davranışla eşdeğer değildir ve insanlar 
çoğu zaman normatif davranış kalıplarına uygun davranmazlar. Örneğin yalan söylemek, 
kendi çıkarı insanları kandırmak toplum tarafından olumsuz görülmesine rağmen, insanlar 
çarşı-pazarda sık sık dolandırıldıklarını söylerler. “Doğru” veya “uygun” davranışla ilgili 
toplumsal beklentileri ifade eden normlar meşruluğun, rızanın ve kuralların çerçevesini çizip 
tayin eder. Normlar bireylerin kuralları içselleştirmesi ve toplumsallaşması yoluyla edinilir; 
normlardan sapma çeşitli yaptırımlarla cezalandırılır. Toplumsal norm, toplumsal 
düzen/sistem teorilerinin merkezinde yer alır.  

Toplumsal normlar çeşitli tip ve düzeylerde ortaya çıkarlar. Normlar, yazılı/resmi 
(formel) ve sözlü/gayri resmi (informel) normlar olmak üzere ikiye ayrılır. Anayasa, yasa, 
kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi belgeler yazılı/resmi normlar kapsamına girer. 
Yazılı normlara daha çok kamu kurumlarında başvurulur. Sözlü/gayri resmi normlar ise örf, 
adet, gelenek, görenek, din ve ahlak gibi değerlere dayalıdır. Sözlü normlara uymayanlar 
toplum tarafından alay, şiddet, dışlanma gibi yaptırımlarla karşılaşabilirler. Resmi olmayan 
töresel normlar örf, adet, gelenek, görenek, dinsel ve ahlaki kurallardır. Örf ve adetler 
gündelik etkileşimlerden kaynaklanır ve gündelik yaşamda davranışları düzenler. 
Gelenekler daha uzun vadeli ve etkilidir. Doğru ve yanlış tercihler arasındaki farkı 
yapılandıran bir norm türüdür. Tabu güçlü bir olumsuz norm tipidir. Örneğin ensest ilişki 
tabu kapsamında yer alır. Toplumda ortak olarak benimsenmiş normların ihlal edilmesi aşırı 
tepkiyle karşılanır. Bununla birlikte toplumda sapkınlık ve suç olarak görülen ensest ilişki, 
dolandırıcılık, hırsızlık, şiddet, cinayet gibi eylemler değerlerin çöktüğü dönemlerde 
toplumun geniş kesimleri tarafından norma uygun ve meşru görülebilir. Estetik normlar da 
toplumsal norm kategorisinde ele alınabilir. Resmi/yazılı normların yaptırım gücü sözlü 
normlara kıyasla daha fazladır.  

 

 

Şekil-2: Resmi Norm Görsellerinden Örnekler 

Resmi normlar kesin yasaklar içerirler. Resmi normların ihlali kesin yaptırımlar doğurur.  
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• Yemek yerken konuşmamak gerekir.  

• Cenazeye düğün kıyafetiyle gidilmez.  

• Alışveriş sepeti marketin ortasında bırakılmamalıdır.  

• Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrenciler ayağa kalkmalıdır.  

• Kamusal ortamda kişisel temizliğe özen gösterilmelidir.  

• İnsanlar hakkında dedikodu yapmak kötü bir davranıştır. 

Tablo-2: Sözlü (Resmi Olmayan) Norm Örnekleri 

Normlar neredeyse tüm insan faaliyetlerine rehberlik eder. En tanıdık örnekler genellikle 
norm ihlalinin olumsuz örnekleridir. Geçmişte filozof bilgelerin, bilim insanlarının, erdemli 
kişilerin “sapkınlıkla” suçlandığı ve ağır yaptırımlara maruz bırakıldığı örnekler de çoktur: 
Sokrates, Bruno, Rosenbergler gibi infaz edilen bilim insanları ya da muktedirlerin öfkesini 
üzerlerine çeken sayısız sanatçı. Türkiye’den de sayısız örnek vermek mümkündür: 
Mesleklerinden el çektirilen 1402’likler, KHK’lılar, hakaretlere maruz kalıp tartaklanan uzun 
saçlı, küpeli, dövmeli, siyah giyimli gençler, etek boylarına müdahale edilen genç kadınlar 
vaka-yı adiyeden sayılmakta. Toplumsal normlara aykırı düşen, farklı ve beklenmedik 
davranışlar sergileyen kişiler genellikle sapkın olmakla suçlanırlar ve onlar için toplumsal 
denetim mekanizmaları harekete geçer.  

Sokakta kumar oynamak normdan sapma davranışı olarak görülür ve yasalara aykırıdır, 
ancak aynı oyunları lüks bir kumarhanede oynamak meşrudur. Kayıt dışı fuhuş yasaktır, 
ancak devlet denetimindeki genelevlerinde fuhuş meşru hale gelir. Zina ve tecavüz suçtur 
ama nüfuzlu tarikat mensupları işleyince suç olmaktan çıkar. Baklava çalan bir çocuğun 
tutuklanıp hapishanede çürütülmesi norma uygun görülür, ama siyasi nüfuzu güçlü olanlar 
veya zenginler hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti vs. yaptıklarında benzer bir 
yaptırımla karşılaşmazlar. Karşılaşmadıkları gibi, “milli ve manevi değerlerimiz” retoriğiyle 
bu tür suçların üstü örtülür. Normdan sapma davranışına göre yaptırımlar toplum içindeki 
sınıfsal, etnik, dinsel, cinssel, statüsel vs. düşüklük veya ayrıcalıklara göre uygulanır veya 
uygulanmazlar. Bu türden asimetrik durumlar toplumsal değer ve normların sosyal 
bilimciler tarafından sorunsallaştırılması için anlamlı bir çerçeve sunuyor. Bu bakımdan 
Türkiye’nin sosyal bilimciler kadar mizahçılar için de zengin bir laboratuvar olduğu iddia 
edilebilir.  

Sonuç 

Toplumsal değer belirli bir uygarlık, toplum veya çeşitli sosyal gruplarca üretilen maddi 
veya manevi bir içeriğe sahip herhangi bir yapıt, nesne, ürün ve anlam olarak tanımlanabilir. 
Herhangi bir eşya, pazarda mübadele edilen bir mal, kullanılan bir alet, madeni bir para, 
toprak, bir şiir, tarihi bir eser, bilimsel değer taşıyan veya taşımayan bir kitap toplumsal bir 
değer taşır. Değerler toplumların tarihsel serüvenleriyle ilişkili olarak anlam kazanırlar; 
kalıcı veya geçici olabilirler. İlksel ve geleneksel toplumlarda değerler uzun süreli ve 
değişime dirençli iken, modern toplumlarda geçici ve istikrarsızdır. “Katı olan her şeyin 
buharlaştığı” modernleşme deneyimi toplumsal değerleri erozyona uğratan süreçleri 
harekete geçirir. Hayatın temposunun daha da hızlandığı, üretim kültürünün yerine tüketim 
kültürünü ve akışkan (sabit olmayan, istikrarsız) tercihleri, gelgeç hevesleri, boş zamanı 
geçiren postmodernite ise değerlerin tüketilmesine dayalıdır. İçinde bulunduğumuz çağın 
değerleri neoliberal sistemin talep ve ölçüleri içinde biçimlenmektedir. Tüketim temel 
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pragmatik değer olarak sunulur. Bununla birlikte tüketimin de sınırları vardır; sistem 
tarafından kışkırtılan arzu politikası yoksulluğun duvarlarına çarpar. Küresel sistem 
tarafından “değerler eğitimi”, “kişisel gelişim”, “rekabet”, “girişimcilik”, “inovasyon” gibi 
yapay öznelik algılarının yaratılması ve bireysellik sunumunu kolaylaştıran teknik 
vasıtaların tüm sosyal yaşamı tayin eder hale gelmesi değerlerin kriz içinde oluşunun 
göstergesidir.  
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