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Özet: Deprem, sadece fiziksel doğa olayı değil, aynı zamanda insan ve toplumların hayatlarını
doğrudan etkilediği için sosyolojik bir olgudur. Depremin oluşturduğu travmatik kaos ortamın-
da birey, yaşadıklarını ve başına gelenleri anlamlandırma ihtiyacını duymaktadır. Kendini, hay-
atını ve toplumu sorgulama bağlamında, depremin nedeninin bireylerin işlediği günahlardan dolayı,
ilahi adalet olarak Tanrı tarafından verilen bir ceza olarak algılamaktadır. Bu açıklama, pozitivist
paradigma bağlamında belki bir anlam ifade etmemektedir. Ancak, hermeneutik (yorumlayıcı)
paradigma bağlamında bir anlamı vardır. Yorumlayıcı paradigma, insanların kendi toplumsal
gerçekliklerini nasıl anlamlandırarak inşa ettiği üzerinde durur. Depremi anlamlandırmanın teolo-
jik ve metafizik açıklanması da önemlidir. Bu yazıda, depremi anlamlandırmanın sosyal
psikolojik ve sosyolojik boyutu irdelenmektedir.
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The Sociological Context Of The Meaning Of Earthquake In Traumatic Chaos Occasion

Abstract: An earthquake is not only a physical nature event but also a sociological phenomenon as it direct-
ly affects human and societies’ lives. An individual, in the traumatic chaos occasion created by an earthquake,
needs to make sense of what happened. In terms of questioning himself, his life and society, he perceives the
earthquake as a poetic justice of punishment from God due to the sins committed by individuals. This expla-
nation does not make any sense in terms of positivist paradigm. However, it makes sense in hermeneutics (in-
terpretative) paradigm. Interpretative paradigm focuses on how the people make sense and build their own so-
cial realities. The theological and metaphysical explanation of the earthquake is also important. In this paper,
the social-psychological and sociological dimensions of explaining earthquake are analysed.  

Keywords: Earthquake, chaos, risk society, positivism, hermeneutic.

Gi riş

Sos yal olay la rı, sos yal ku rum la rı ve sos yal de ğiş me le ri ne den-so nuç iliş ki -
si içe ri sin de in ce le yen bir bi lim ola rak ta nım la nan sos yo lo ji; sa na yi dev -

ri mi, sa na yi top lu mu ve mo der ni te nin top lum sal ya pı da ki ra di kal de ği şim
ve dö nü şü mü so nu cun da, fel se fe den ba ğım sız lı ğı nı ka za na rak ken di bi lim -
sel ge le ne ği ni oluş tu ran bir bi lim dir.

Ge le nek sel ta rım top lu mun dan mo dern sa na yi top lu mu na ev ril me sü re cin -
de ya şa nan top lum sal so run la ra ve has ta lık la ra çö züm bul ma sı ümi diy le sos -
yo lo ji ye “top lum he kim li ği” ya da sis tem de ki so run la rı sap ta yıp onar ma sı ümi -
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diy le “sos yal mü hen dis lik” mis yo nu yük len miş tir. Her bi lim da lı nın ken di kav -
ram di li (jar go nu) var dır. Do ğa bi lim le rin de ki kav ram ve te rim ler, do ğa bi lim -
le ri epis te mik ce maa ti ta ra fın dan ay nı şe kil de al gı la nır ve ta nım la nır ken; sos -
yal bi lim ler de ki kav ram ve te rim ler, sos yal bi lim ler epis te mik ce maa ti ta ra fın -
dan ay nı an lam da al gı la nıp, ta nım lan ma ya bil mek te dir. Bu du rum, kav ram
kar ma şa sı na ne den ol mak ta dır. Sos yal bi lim ler de ki bu kav ram kar ma şa sı nın,
sos yal bi lim le rin do ğa bi lim le ri ne gö re nis pe ten da ha ye ni bi lim ol ma la rı na ve
po zi ti vist bi lim pa ra dig ma sı nın tam ola rak uy gu lan ma ma sı na bağ lan mak ta -
dır. Bel ki de bu du rum, do ğa olay la rı nı çö züm le yen do ğa bi lim le ri nin üret tik -
le ri te ori le rin de ney ler le “ay nı ne den le rin ay nı so nu cu ver me si” bağ la mın da ka -
nu na dö nüş me si ile il gi li dir. Do ğa bi lim le rin de ki ka nun lu luk lar, uzun bir sü -
reç te de ği şir ken; sos yal bi lim ler de “ay nı ne den ler, ay nı şart lar da ay nı so nu cu ve -
rir” sü re cin de ki de ter mi nizm müm kün ol ma dı ğı için, her top lum ve grup için
ge çer li ka nun lu luk üre ti le me mek te dir. Ya ni, sos yal bi lim ler de bil gi üre ti mi sü -
re cin de su je nin (bi len-bi lim ada mı) in ce le di ği ob je ler (bi li nen ler), bi za ti hi su je -
ler ol du ğu için, sos yal bi lim le rin özün de gö re ce lik var dır. Bu gö re ce lik (re la ti -
vizm), sos yal bi lim le rin han di ka pı de ğil, bil has sa öz gün lü ğü nü oluş tur mak ta -
dır. Bu bağ lam da, sos yal bi lim ci le re da ha faz la gö rev ve iş lev düş mek te dir.

Sos yo lo ji de kul la nı lan kav ram lar dan bi ri de “ano mi” kav ra mı dır. Norm -
suz luk ve ku ral sız lık ola rak Türk çe’ye çev ri len ano mi kav ra mı, kla sik sos yo -
log lar dan gü nü mü ze top lum sal ya pı da ki so ru nu in ce ler ken kul la nı lan bir
kav ram ol muş tur. Ano mi kav ra mı, özel lik le suç sos yo lo ji si araş tır ma la rın da
yo ğun ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu ya zı da, ano mi kav ra mı, ter mi no lo jik fark -
lık la rı bağ la mın da ana liz edil dik ten son ra, so nuç bö lü mün de Tür ki ye’nin
ano mi açı sın dan çö züm le me si de ne ne cek tir. Sos yo lo ji, na sıl ki bir bu na lım
ça ğın da doğ muş ve ge liş miş se, ye ni bir çağ dö nü mün de; kü re sel leş me, bi li -
şim, risk ve gö ze tim top lu mu bağ lam la rın da sos yo lo ji ye ye ni ve önem li gö -
rev ler düş mek te dir. De ği şen ve dö nü şen in san ve top lum ha ya tı nı an cak sos -
yo lo ji ile an la ya bi li riz. Ta bi i, an la mak is ti yor sak.

Ano mi Kav ra mı

Ke li me an la mı, “norm suz luk” ya da “ku ral sız lık” olan “ano mi”; bi rey ve
top lum ha ya tın da ki bu na lım lı bir du ru mu ifa de eder. Do la yı sıy la, “ano mi”
top lum da ya da bi rey de öl çü ve de ğer le rin çök me si ya da amaç ve ül kü yok -
sun lu ğu so nu cun da olu şan den ge siz lik du ru mu dur (AnaB ri tan ni ca-II,
1993:324). Ano mi (ano mi e) kav ra mı nı ilk de fa Grek çe as lın dan alıp kul la nan
Emi le Durk he im ol muş tur (Se zal, 1991:22). Durk he im da hil bü tün sos yo log -
lar “ano mi”yi, salt “norm suz luk” ola rak de ğil; bir grup ya da top lum üye le ri -
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nin ne re de, na sıl ve ne şe kil de ha re ket et me le ri ni be lir le yen norm la rın ve ya
sos yal ku ral la rın say gın lık ve et kin lik le ri nin azal ma sı; norm la ra olan bağ lı lı -
ğın za yıf la ma sı so nu cu fert le rin bir çe şit ba şı boş luk, dü zen siz lik, kar ga şa,
ka rar sız lık, ka ram sar lık ve be lir siz lik içi ne düş me le ri ni ifa de eden bir kav -
ram ola rak gör mek te dir ler (Er doğ muş, 1985:163).

Ano mi, top lum ya şa mı nın be lir li bir ala nın da ki dav ra nış la rı dü zen le yen
hiç bir açık öl çü nün bu lun ma dı ğı du rum lar da or ta ya çı kar. Böy le du rum lar da
Durk he im’a gö re, in san lar ken di le ri ni yol la rı nı yi tir miş ve kay gı lı ola rak du -
yum sar lar; ano mi do la yı sıy la, in ti har eği lim le ri üze rin de et ki li olan top lum sal
et ken ler den bi ri si dir (Gid dens, 2008:844). Baş ka bir ifa dey le “ano mi”, bir top -
lum da ki mev cut kül tü rel de ğer ve amaç lar ile o top lum da ya şa yan bi rey le rin
söz ko nu su amaç, de ğer ve ku ral la ra uy gun ola rak dav ran ma ve ya şa ma is tek -
le ri ara sın da be lir gin bir fark lı laş ma nın or ta ya çık ma sı so nu cu top lum sal iliş -
ki le ri dü zen le yen ku ral ve de ğer le rin aşın ma sı nın do ğur du ğu kar ma şa ve ku -
ral sız lık du ru mu dur (De mir- Acar, 1993:30). Zim mer man’a gö re, ano mi nin
baş lı ca özel lik le rin den bi ri ha yat ta ga ye siz oluş tur. Bu duy gu ya sa hip olan lar
ken di le ri nin yal nız ol duk la rı nı dü şü nür ler. Bu şa hıs lar, ken di le ri ne reh ber lik
ede cek bir iç ga ye le ri ol ma dı ğı için “dı şa dö nük” ol mak la ka rak te ri ze ol muş
kim se ler dir ve de yim ye rin dey se ese cek her han gi bir te sa dü fi rüz gâ ra yel ken
aç mış du rum da dır lar. Bun lar dan baş ka, plân sız lık ve al kol lü iç ki ler le, ilaç la rı
aşı rı kul lan ma hal le ri de ano mi nin va sıf la rın dan dır. Ano mi nin bu va sıf la rı bir -
bir le riy le iliş ki ha lin de dir ler ve ano mi de bir ar tış bu özel lik le rin ço ğu nun da -
ha yük sek oran la ra ulaş ma sı na yol açar. An cak, bu va sıf la rın hep si ni ano mi ye
se bep olan ve ya onun la bir lik te var olan özel lik ler ola rak ni te len dir mek ha ta -
lı dır. Me se la, ça lı şır ken yo ru lan bir şa hıs, iş ten ken di ni alı ko ya rak yor gun luk -
tan kur tu la bil me yi, bi raz plân sız lı ğa, ga ye yi unut ma ya, ken di ken di ne kal ma -
ya, hiç bir şey için ça lış mak sı zın boş dur ma ya ve al kol lü iç ki ler le ba zı ilaç lar
kul lan ma ya ih ti yaç gös te re bi lir. Bu an lam da, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde,
as pi rin için ya pı lan rek lâm lar dan bi ri, yor gun ev ka dı nı na ai le nin di ğer fert le -
ri eve dön me den ön ce bir ye re otu ra rak, pa puç la rı nı çı kar ma sı nı, iki as pi rin
yu tup sırt üs tü uzan ma sı nı ve ayak la rı nı, ba şı nın hi za sın dan ha fif çe ve ya im -
kân nis pe tin de yük sek tut ma sı nı tav si ye eder. Baş ka bir de yiş le, bu rek lâ mın
ifa de et mek is te di ği şey şu dur: Ga ye ni zi, plân la rı nı zı, di ğer fert le ri unu tun, bir
hap ve ya bi raz al kol alın ve sıh ha ti ni ze ka vu şun. An cak, bu ör nek ge çi ci bir
ano mik du ru mu tas vir et mek te dir. Gi rift top lum sal ya pı da ano mi yi oluş tu ran
se bep ler fark lı ola bil mek te dir. Zim mer man’ın ifa de siy le, ano mi ye uy gun olan
sos yal bün ye; kıs men göç le rin ve es ki çev re den ay rıl ma nın, şe hir ha ya tı nın,
ço cuk suz lu ğun, son de re ce kü çük ai le ha lin de bu lu nu şun, bo şan ma, terk,
ölüm ve ya di ğer se bep ler le eş ler den bi ri nin mev cut ol ma yı şı nın, ak ra ba lar dan
ay rı bu lun ma nın ve ga ye siz lik, plân sız lık v.b. du rum la rın ha ya tın bel li baş lı
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ama cı nı teş kil et tik le ri bir dün ya an la yı şı nın ve ru hi has ta lık la rın bir so nu cu -
dur (Zim mer man, 1964:233-234). Bu an lam da ano mi, hız lı top lum sal dö nü şüm
dö nem le rin de de ğer ler sis te mi ve nor ma tif ya pı nın; top lum sal ya pı ile iliş ki ve
uyu mu nun bo zul ma sı ve top lu mu oluş tu ran bi rey le rin dav ra nış, dü şün ce ve
ey lem le ri üze rin de ki be lir le yi ci ve yön len di ri ci ni te li ği nin yi ti ril me si ha li dir
(To lan, 1981:171).

Ano mi nin sos yal-ya pı sal şar tı, sos yal stan dart lar da ki bo zul may la il gi li -
dir. Sos yal stan dart lar da ki bo zul ma yı oluş tu ran şart lar şun lar dır:

a) Hız lı sos yal ve tek no lo jik de ğiş me ler den do la yı norm lar da ki de ğiş me ler;
b) Es ki ve ye ni ku rum lar ara sın da ki ça tış ma;
c) İki fark lı top lu mun de ğer sis tem le ri nin kar şı laş ma sıy la ha yat tar zın da

ça tış ma.
Sosyal standartlardaki bozulma sonucunda; kolektif vicdanın üs tün lü ğü ve

ya sal lı ğı, nor ma tif ya pı nın gü cün de ki dü zen le yi ci lik, or tak duy gu lar, top lu mun
ah lâ ki ya sal lı ğı ve bi rey le ri bir leş tir mek top lum sal dü zey de so run ol mak ta dır.

Co hen’e gö re, yö ne tim duy gu sun da ki ek sik lik ya da dav ra nış la ra ha kim
olan sos yal stan dart lar da ki bo zul ma ano mi yi oluş tu rur (Mut lu, 1984:82). Bir
bü tün ola rak top lu mun do ku sun da ki sos yal kül tü rel ku rum lar ve ya pı lan -
ma lar da ki bo zul ma ve dü zen siz lik, bi rey sel ve top lum sal ano mik du ru ma
se bep ola bil mek te dir. Sos yal-kül tü rel ya pı da ki fonk si yon bo zuk lu ğu, pa to lo -
jik du rum ve sis tem bu na lı mı nın te da vi si ve ye ni den ya pı lan dı rıl ma sı ile
ano mik du rum dan kur tul mak; top lu mun ha yat ta ka la bil me si nin ge rek li şar -
tı dır (Bay han, 1997:10).

Ano mi Kav ra mı nın Ter mi no lo jik Fark lı lık la rı

Ano mi, sos yal bi lim ler de, bi rey bağ la mın da psi ko lo jik açı dan; top lum
bağ la mın da sos yo lo jik açı dan ana liz edil mek te dir. Do la yı sıy la psi ko lo jik,
sos yo lo jik ve sos yal psi ko lo jik ba kım dan in ce le nen ano mik du ru mun, araş -
tır ma yön tem, alan ve so nuç la rı na gö re ter mi ne lo jik fark lı lık la rı bu lun mak -
ta dır. Ano mi kav ra mı nı, sis te ma tik ola rak ilk kul la nan Durk he im baş ta ol -
mak üze re; “ano mi” ko nu su nu bi lim sel ça lış ma la rın da in ce le yen sos yo log lar -
dan, Mer ton, Par sons ve Le o Sro le’un ano mi kav ra mı na ba kış açı la rı ele alı -
na bi lir (Bay han, 1997:10).

Durk he im’da Ano mi Kav ra mı

Sos yo lo jik çö züm le me de önem li bir ye ri olan ve sos yo lo ji nin bi lim sel olu -
şu mu na dam ga sı nı vu ran önem li sos yo log lar dan Durk he im, “Bir sos yal ola -

Vehbi Bayhan

146



yın se be bi bir baş ka sos yal olay dır.” öner me si çer çe ve sin de “sos yo lo jizm” akı mı -
nın ön cü sü dür (Bay han, 1997:10). Bu an lam da, Durk he im için bir top lum da -
ki be lir le yi ci un sur, or tak inanç, de ğer ve norm la rın so yut bir bü tü nü olan
top lum sal bi linç tir. Top lum sal bi linç her ne ka dar bi rey sel bi linç ler de be lir -
gin le şir se de, top lum sal ni te li ği ba kı mın dan on lar dan fark lı dır; on la rın ba sit
bir top la mı ya da so nu cu de ğil dir. Ken di ya sa la rı na gö re ev rim le şen ve bi -
rey le ri çev re le yen, et ki le yen ve ya be lir le yen ko şul lar dan ba ğım sız ola rak
var lı ğı nı sür dü ren top lum sal bi linç, ken di ni di ğer top lum sal un sur lar dan
fark lı kı lan ni te lik le re sa hip tir. Za man sü re ci içe ri sin de bü yük bir de ği şik lik
gös ter me di ği için ku şak lar ara sın da ki bağ lan tı yı sağ lar. Do la yı sıy la, bi rey ler -
de so mut laş ma sı na rağ men, bi rey sel bi linç ler de ki olu şum dan bam baş ka bir
var lı ğa sa hip olan top lum sal bi linç, ken di ne öz gü ni te lik le ri, va ro luş şart la rı
ve ge liş me bi çi mi olan bir top lum sal ger çek tir. Bu ha liy le bi rey sel bi linç ler
üze rin de sü rek li bir bas kı me ka niz ma sı oluş tu rur. Bu bas kı me ka niz ma la rı -
nın so mut top lum sal gö rü nüm le ri ise, yap tı rım lar la des tek le nen top lum sal
ku rum lar dır. Bi rey ler, bi linç li ya da bi linç siz ola rak, ağır lık la norm ve de ğer -
ler den ve ya on la rın bi le şim le rin den olu şan bu top lum sal ku rum la ra gö re li
ola rak dav ra nır lar (To lan, 1991:24). Bu çer çe ve de Durk he im, top lu mun bi re -
yin dı şın da ol ma sı ve bas kı yap ma sı nı “dış lık” ve “bas kı” te rim le riy le ifa de
eder (Kö se mi hal, 1974:183).

Top lum sal bi linç çer çe ve sin de Durk he im, Tõnni es’in “Ge me ins chaft ve Ge -
sells chaft” (Ce ma at ve Ce mi yet) kav ram la rı na ben zer bir şe kil de, “Top lum sal
İş bö lü mü” ad lı in ce le me sin de top lu mu “me ka nik ve or ga nik da ya nış ma” ola rak
iki ay rı ti pe ayı rır (Kı zıl çe lik, 1992a: 108). An cak, Tõnni es’in Ce ma at te or ga -
nik da ya nış ma, ce mi yet te ise me ka nik da ya nış ma ol du ğu ni te le me si ne kar -
şı lık; Durk he im’e gö re de, ce ma at ya pı sın da me ka nik da ya nış ma, ce mi yet
ya pı sın da da or ga nik da ya nış ma mev cut tur (Bay han, 1997:11). Bu çer çe ve de,
Durk he im’a gö re, “me ka nik da ya nış ma” üze ri ne ku ru lan top lum lar da (ge nel -
lik le il kel top lum lar) bi rey ler, ben zer norm, inanç ve de ğer le ri pay la şır lar;
baş ka bir de yiş le he nüz fark lı laş ma mış lar dır. Bu tür top lum lar da top lum sal
bi linç, bi rey sel bi linç ler üze rin de ege men lik kur muş tur ve hat ta on la rı içe rir.
Ben zer li ğe da ya lı me ka nik da ya nış ma nın kar şı tı olan “or ga nik da ya nış ma”,
fark lı laş ma nın so nu cu ola rak be li ren da ha çağ daş bir olu şum dur. Can lı var -
lık lar da na sıl or gan lar ara sın da bir bir lik, bir bü tün leş me ve da ya nış ma var -
sa ve or ga niz ma nın var lı ğı nı sür dü re bil me si için na sıl her or ga nın fark lı gö -
re vi ni ye ri ne ge tir me si ge re ki yor sa, bu du rum top lu mun var lı ğı için de ay -
nen ge çer li dir. Do la yı sıy la or ga nik da ya nış ma, bir top lum da ki iş bö lü mü nün
zo run lu bir so nu cu dur. Durk he im’a gö re, top lum sal iş bö lü mü nü fu sun ar tı -
şı na pa ra lel ola rak fark lı uğ ra şı ve mes lek ler se çen bi rey ler, top lum için de
fark lı gö rev ler ala rak hem bir lik te ya şa ma im kâ nı nı bu lur lar, hem de can lı
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bir or ga niz ma olan top lum da ki fonk si yon la rı nı ye ri ne ge ti re rek top lu mun
ida me si ni sağ lar lar. Tek no lo jik ge liş me ye ko şut ola rak fark lı laş ma önem ka -
za nır ve or ga nik da ya nış ma, me ka nik da ya nış ma üze rin de gi de rek ege men -
lik ku rar. An cak or ga nik da ya nış ma nın, ya da top lum sal fark lı laş ma ve ya iş -
bö lü mü nün ge liş me si, bi rey ler de baş ka la rın dan fark lı ol duk la rı bi lin ci ni
oluş tu rur. Bu bi rey lik bi lin ci nin top lum sal bi lin ci gi de rek da ha faz la et ki le -
me si ve za yıf lat ma sı nı, Durk he im “ano mi” ola rak ni te len di rir. Durk he im,
“Top lum sal İş bö lü mü Üze ri ne” ve “İn ti har” ad lı eser le rin de ano mi den söz
et miş tir (To lan, 1991:24-25).

Durk he im, “Top lum sal İş Bö lü mü” (1893) ad lı ese rin de, “ano mi”yi, “dü ze -
ni sağ la yan ah lâk ve hu kuk ku ral la rı or ta dan kal kın ca top lu mun bü tü nü nü ku cak -
la yan has ta lık” ola rak ta nım lar. Ta ri hin bel li dö nem le rin de “dav ra nış la rı bi -
çim len di ren ve ide al le ri in şa eden de ğer ler sis te mi ile fert ler ara sın da ki iliş ki ler bo -
zu lur. Bu bu na lım top lu mun bü tü nü nü sar dı ğı za man “ano mi e” var dır; “ano mi -
e” da ya nış ma nın yok olu şu dur”. Sos yal fa ali yet le rin fark lı laş ma sı ile top lum
üye le ri nin or tak duy gu la rın da de ğiş me ler olur; bu da sos yal inanç la rın
gev şe me si ne yol açar; top lum ima jı nın ye ri ni ki şi ima jı alır. Fert ler ken di le -
rin de bir ta kım ka bi li yet ler ol du ğu na ina nır lar; top lum on la ra bel li rol ler
ve rir; eğer bu ka bi li yet ler le, o rol le ri bir bi ri ne uy mu yor sa sos yal bü tün leş -
me ger çek le şe mez... Çağ daş top lum, iş bir li ği ile re kâ bet, da ya nış ma ile ça -
tış ma ara sın da bo ca la mak ta dır. İk ti sa di anar şi ve -ai le, ki li se, kor po ras yon
gi bi- ara ku ru luş la rın zaa fı yü zün den den ge siz lik do ğun ca de ğer ler sis te -
mi bo zu lur; ki şi nin amaç ve araç la rı ön plâ na ge çer; çün kü sos yal dü zen,
sos yal ahen gi ar tık sağ la ya maz (Me riç, 1978:329). Bu bağ lam da, Durk he im,
ano mi kav ra mı nı, ko lek tif kim lik, or tak la şa çı kar ve de ğer le re da ir al gı nın
ge ri le mek te ol du ğu ve bi rey le rin ge nel ola rak ka bul edi len dav ra nış norm -
la rı ya da sos yal stan dart lar dan ba ğım sız bi çim de dav ran dık la rı bir top -
lum da ki du ru mu ta nım la mak için kul lan mış tır. Durk he im, mo dern top -
lum da bi rey sel ci li ğin art ma sı ve de ğer le rin bir bi rin den gi de rek uzak laş ma -
sı nın ano mi gi bi sos yal çö zül me ris ki ile kar şı kar şı ya kal ma ih ti ma li ni ar -
tır dı ğı na inan mak ta dır (Bil ton vd., 2009: 6).

Durk he im’in “Top lum sal İş bö lü mü”nde ki ve ri le re gö re üç hal de ano mi var dır;
a) Eko no mi dün ya sın dan if lâs la rın ço ğal ma sı ha lin de,
b) Eko no mik fa ali yet le rin içe ri sin de iş ve ren-üc ret li iliş ki le ri dü ze yin de,
c) Bi lim le rin aşı rı par ça lan ma sı ve uz man laş ma sı so nu cu bil gi ala nın da

(To lan, 1991:26).
Durk he im’ın “ano mi” kav ra mı nı iş le di ği di ğer çö züm le me si “İn ti har” ad -

lı ese ri dir. Durk he im, in ti har ola yı nı açık la mak için ön ce lik le in ti ha rı; akıl
has ta lı ğı, ırk, ka lı tım, ik lim ve ha va sı cak lı ğı, tak lit et ken le riy le açık la mak is -
te yen gö rüş le ri ir de ler. Durk he im, bu et ken le rin in ti ha rın ne de ni ola ma ya ca -
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ğı nı tek tek ka nıt la dık tan son ra, ge ri ye bir tek top lum et ke ni kal dı ğı nı be lirt -
mek te dir. Bu top lum sal et ken le ri oluş tu ran din sel bağ lı lık, ev li lik, ai le ha ya -
tı, si ya sal ve ulu sal bağ lar vb. un sur lar ile in ti har olay la rı ara sın da ki bağ la rı
in ce le yen Durk he im, 3 ay rı in ti har tü rü tes pit et mek te dir: Ego ist (Ben cil) in -
ti har, Al tu rist (El cil) in ti har ve Ano mik (ku ral sız lık) in ti har.

a) Ego ist (Ben cil) İn ti har: Bi re yin sos yal çev re siy le bü tün le şe me me si so nu cu
olan in ti har ola yı dır. “Bi re yi ken di ba şı nın ça re si ne bak mak du ru mun da bı ra kan et -
ken ler ne ka dar ço ğa lır sa, in ti har olay la rı da o öl çü de ar tar”. Durk he im, bu be lir le -
me ye ula şır ken de ği şik din sel inanç kü me le ri ni bir bir le riy le kar şı laş tır mak ta -
dır. Ka to lik Ki li se si ve Ka to lik mez he bi nin, üye le ri ni top lu luk ha ya tıy la yo ğun
bi çim de bü tün leş tir di ği için, Ka to lik ler ara sın da in ti har olay la rı nın çok az gö -
rül dü ğü nü be lirt mek te; bu na kar şı lık bi rey ci li ğin de ğer li tu tul du ğu Pro tes tan -
lık ta, bi rey ile sos yal kü me si ara sın da ki bağ lar gev şe yip kop tu ğu için Pro tes -
tan lar ara sın da in ti har ora nı nın da ha yük sek ol du ğu nu söy le mek te dir.

Bu nun gi bi, Durk he im’a gö re ai le bağ la rı nın za yıf la ma sıy la da ben cil in -
ti har olay la rı nın ar tı şı bir lik te gö rül mek te dir. Ai le bağ la rı ne ka dar yo ğun
ise; ai le bi rey le ri nin in ti ha ra kar şı ba ğı şık lı ğı da o öl çü de yük sek ol mak ta dır.
Do la yı sıy la ona gö re, ai le üye le ri nin bi rey sel ki şi lik ya pı la rı de ğil, ai le bağ la -
rı nın yo ğun luk ve sık lı ğı asıl be lir le yi ci et ken du ru mun da dır.

Si ya sal ve ulu sal bü yük bu na lım lar sı ra sın da da, top lu mun bü tün leş me
öl çü sü art tı ğın dan, bi rey le rin sos yal so run la ra et kin ‘ka tı lım la rı’yo ğun laş tı -
ğın dan, in ti har oran la rı nın düş tü ğü göz len mek te dir. Bu or tam da bi rey le rin
ben cil lik le ri nin sı nır lan mak ta ol ma sı nı ve ya şa ma is tek le ri nin güç len me si ni
bu dü şü şün ne de ni ola rak gör mek te dir.

b) Al tru ist (El cil) İn ti har: Bi re yin ken di ba şı na bı ra kıl dı ğı or tam la rın ben cil
in ti ha rı özen di ri ci ol ma sı na kar şın, aşı rı top lum sal bü tün leş miş li ğin de el cil
in ti ha rı ko lay laş tır dı ğı nı be lir ten Durk he im, bu ikin ci du rum da bi rey ha ya -
tı nın adet ler, ge le nek ler ve alış kan lık lar la ka tı bir bi çim de dü zen len miş ol du -
ğu na, top lu lu ğun (is ter di ni is ter si ya si) buy ruk la rı ge rek tir di ğin de, bi rey le -
rin dü şün me den ken di le ri ni öl dür dük le ri ne işa ret et mek te dir.

c) Ano mik (Ku ral sız lık) İn ti har: Ben cil in ti har bi re yin top lum la ye te rin ce
bü tün le şe me me sin den; el cil in ti har da aşı rı bü tün leş ti ril me sin den ile ri ge lir -
ken; üçün cü bir in ti har tü rü ola rak ano mik in ti ha rı da, bi rey dav ra nış la rın da
uyu la cak öl çü le rin bu lun ma ma sın dan ile ri gel mek te dir. Özel lik le kör pi ya sa
eko no mi si için de yo ğun laş mış olan bu in ti har tü rü, bi rey le rin dav ra nış la rı nı
dü zen le ye cek ku ral ve öl çü le rin bu lun ma ma sı kar şı sın da, Durk he im’ın de -
yi şiy le “bi re yin uf ku nun ya aşı rı ge niş le me si nin, ya da aşı rı bi çim de da ral ma sı nın
so nu cu ol mak ta dır.” Bu du rum la ra ör nek ola rak Durk he im, bek len me dik zen -
gin leş me ile bo şan ma du rum la rı nı gös ter mek te dir (Ozan ka ya, 1992:8-10). Bu
an lam da, Durk he im’a gö re in ti har la rı art tı ran eko no mik bu na lım, yok sul luk
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ya nın da, bir ül ke de ki re fa hı bir den bi re art tı ran mut lu bu na lım lar bi le in ti -
har la rı eko no mik çö kün tü ler gi bi et ki le mek te dir (Durk he im, 1992:247).

Ano mik in ti har la rın ço ğal ma sı nın te mel ne de ni top lu mun ya pı sın da
mey da na ge len de ği şik lik tir. Bu de ği şik li ğin top lum için, ya rar lı ya da za rar -
lı ol ma sı nın hiç bir öne mi yok tur. Top lu mun ya pı sın da mey da na ge len de ği -
şik lik ler bi re yin ma ne vi de ğer le ri ni, ha yat şart la rı nı alt-üst eder. Do la yı sıy la
Durk he im’a gö re in ti ha rın esas ne de ni bu ano mi ha li dir. Bu an lam da Durk -
he im’a gö re ano mi nin (ku ral sız lı ğın) ve kar ga şa lı ğın en faz la ol du ğu yer ler
çağ daş top lum lar da ki kent ler dir. Bu açı dan in ti har lar da ha çok kent ler de
yay gın dır. Bun dan do la yı Durk he im, çağ daş top lum da ki kent le ri, ano mi nin
yay gın ol du ğu ba şı boş yer ler ola rak ta nım la mış tır. Bu bağ lam da Durk he im
“ano mi”yi kar ma şık iş bö lü mü nün ege men ol du ğu sa na yi leş miş, çağ daş top -
lum la rın te mel özel lik le rin den bi ri ola rak gör mek te ve “ano mik in ti har” tü rü -
nün or ga nik da ya nış ma nın be lir gin ol du ğu, sa na yi le şen top lum da gö rül dü -
ğü nü be lirt mek te dir (Kı zıl çe lik, 1992:119). Do la yı sıy la, Durk he im, bi rey ci
top lum lar da, top lum sal bi lin cin tü müy le yi ti ril me me si ge re ği ni sa vu nur ve
ye ni bir ah lak an la yı şı nın zo run lu lu ğu üze rin de ıs rar eder (To lan, 1991:26).
Durk he im’a gö re, top lum sal so run esas ola rak ah lâ ki bir so run dur ve çağ daş
top lum la rın bu na lı mı, te me li top lu mun ya pı sın da bu lu nan ah lâ ki bir bu na -
lım dır (Aron, 1986:569). Bu bağ lam da, Durk he im, mo der ni te de ki prob lem -
ler den bi ri ola rak ta nım la dı ğı ano mi yi; ah lâ ki dü zen le me ek sik li ği, sı nır sız
tut ku lar, de ğer siz lik his si ve ha ya tın an la mı nın ol ma ma sı ola rak ifa de eder.
Ano mi nin ne den le ri ni ise şu şe kil de be lir tir: Hız lı sos yal de ğiş me, ah lâ ki oto -
ri te nin (ör ne ğin din) za yıf la ma sı, sos yal rol ler de ve ku ral lar da ar tan kar ma -
şık lık, eme ğin par ça lan ma sı (Bil ton vd., 2009:472).

Son tah lil de, Durk he im’da top lum sal has ta lı ğın bir ifa de si olan ano mik
du ru mun iki fark lı kay na ğı var dır: Ya pı sal ano mi ve top lum sal ano mi. Ya pı -
sal ano mi tü rün de Durk he im, sos yal ya pı yı mey da na ge ti ren bi rim ve ku -
rum lar ara sın da tam iş lev sel bağ lan tı nın ku rul ma ma sı du ru mu nu ifa de
eder ken; top lum sal ano mi tü rün de, kül tür un sur la rı nın ken di ara la rın da ve
kül tür ile sos yal ya pı ara sın da ki uyum suz luk la rı kas tet mek te dir (Er do ğan,
1991:23). Durk he im’ın ano mi ku ra mın da ki, sos yal ve kül tü rel ya pı ara sın da -
ki uyum suz lu ğun ano mi ye se bep ol du ğu dü şün ce si; Mer ton’un ano mi ku ra -
mın da da ha ana li tik çer çe ve de ve ge niş bi çim de ele alın mak ta dır.

Mer ton’da Ano mi Kav ra mı

Mer ton, sos yo lo jik açı dan ele al dı ğı ano mi ko nu su ile il gi li ola rak 1938 yı -
lın da yaz dı ğı “Sos yal Ya pı ve Ano mi” baş lık lı ma ka le siy le, ano mi ve sap ma
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ko nu sun da Durk he im’den son ra de ği şik bir ba kış açı sı ge tir miş tir. Hat ta
Mer ton’a gö re gü nü müz de sos yo lo jik ba kış açı sı, uyul ma sı ge re ken iliş ki ka -
lıp la rın dan sa pan dav ra nış la rın ana li zi ne yö nel miş tir (Kı zıl çe lik, 1992a:307).
Mer ton’a gö re ano mi, kül tü rel amaç lar ve bu amaç la ra ulaş ma yı sağ la ya cak
ku rum sal araç lar ara sın da ki ko puk lu ğun bir so nu cu dur. Bu bağ lam da, Mer -
ton’a gö re, top lum da, kül tü rün bi rey le re sos yal leş me yo luy la aşı la dı ğı is tek
ve öz lem ler den olu şan kül tü rel he def ler var dır. Da ha son ra, bu he def le re
ulaş mak için bi rey le rin meş ru ola rak kul la na bi le cek le ri araç la rı be lir le yen ve
ta nım la yan norm la rı gö rü yo ruz. Mer ton’a gö re norm lar, kül tü rel ya pı nın
ikin ci bir gö rü nü mü ola rak de ğer len di ril me li dir. Bu çer çe ve de, norm la ra uy -
gun bir bi çim de kül tü rel he def le re ulaş mak için top lum sal ola nak la rın da ğı -
lı mı et ke ni dev re ye gi rer; İş te bun lar ku rum sal laş mış yol ve ya araç lar dır. Bu
araç lar, nes nel ey lem ko şul la rı ola rak, sos yal ya pı nın (bi rey ler ara sı iliş ki ler
do ku su) bir gö rü nü mü nü oluş tu rur lar (To lan, 1981:70). Bu çer çe ve de, Mer -
ton ki şi nin çev re si ni iki ye böl mek te dir. De ğer ler ve norm lar kül tü rel çev re yi,
in san iliş ki le ri ise sos yal çev re yi mey da na ge ti rir. Sos yal çev re ile kül tü rel
çev re ara sın da uyum suz luk ol du ğu za man ge ri lim ler or ta ya çı kar. Bu ge ri -
lim, sos yal çev re si nin in sa nı kül tü rel norm la ra uy gun ey lem de bu lun ma ma -
ya yö nelt me si de mek tir. Mer ton, “ano mi” de di ği sos yal çev re ile kül tü rel çev -
re ara sın da ki uyum suz luk ha li ni ba sit ve şid det li ola rak iki ye ayır mak ta dır.
Ba sit ano mi, bir grup ya da top lum da ki de ğer ça tış ma la rın dan do ğan hu zur -
suz luk du ru mu dur. Bu du ru mun so nun da, bir ra hat sız lık ve grup tan kop ma
duy gu su be li re bi lir.

Şid det li ano mi ise, bir grup ya da top lum da ki de ğer sis te mi nin çü rü me si
ve çö zül me si de mek tir. Bu nun so nun da çok da ha şid det li hu zur suz luk do -
ğar (Kon gar, 1985:163).

Mer ton’a gö re ano mi nin gös ter ge le ri şun lar dır:
a) Top lum li der le ri nin bi rey le rin ih ti yaç la rı na kar şı ka yıt sız lık la rı hak -

kın da an la yış.
b) Ge nel lik le ku ral la rın ek sik ola rak gö rül dü ğü bir top lum da çok az şe -

yin ger çek le şe ce ği duy gu su.
c) Ha ya tın he def le ri nin ger çek leş me si ye ri ne aza lan bir şe kil de ge ri li yor

ol du ğu na da ir duy gu.
d) Ça re siz lik, hiç lik duy gu su.
e) Bi rey le rin psi ko lo jik ve top lum sal des tek ler için ar ka daş la rı na, bi rey -

sel iliş ki le ri ne ka na at ede me me si dir (Kı zıl çe lik, 1992a:309).
Mer ton, ano mi nin se bep le ri ni sos yo-kül tü rel ya pı da ara mak ta dır. Bu an -

lam da Mer ton’a gö re, sos yal ve kül tü rel ya pı nın çe şit li ele man la rı ara sın da
kül tü rel he def ler ve ku rum sal laş mış yol lar önem ar zet mek te dir. Kül tü rel he -
def ler, ya o kül tür men sup la rı nın tü mü için meş ru he def ler dir ya da top lu -
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mun be lir li bir kıs mı için eri şil me si meş ru amaç lar dır. Lin ton’un de yi mi ile
bun lar “top lu mun ya şa ma tar zı dır” ve ha yat an la yı şı dır. Kül tü rün ta yin et ti ği
he def le re fert le ri ulaş tı ra cak yol lar da, sos yal ya pı ta ra fın dan be lir len miş ve
ku ral la ra bağ lan mış tır. Bu ka ide le rin kök le ri ise adet ler (folk ways), örf ler
(mo res) ve ku rum lar dır.

Top lu mun kül tü rü nü mu ha fa za et ti re bil mek üze re top lum için de ga yet
gi rift bir dav ra nış sis te mi ve ya fert le rin dav ra nış la rı nı kon trol eden ve dav -
ra nış la ra yön ve ren bir sis tem mev cut tur. Bu sis te me ge nel ola rak “örf ler-âdet -
ler sis te mi” de ni lir. Fert ler, için de ya şa dık la rı top lu mun bu sis te mi ne gay ri
şu u ri uya rı lar ve ge nel lik le men sup ol duk la rı top lu mun örf ler-âdet ler sis te -
mi ni de “en doğ ru ve en gü zel” bir sis tem ola rak ka bul et me ye eği lim gös te rir -
ler. İlk ola rak W.G. Sum ner ta ra fın dan ay rın tı lı ola rak açık la nan âdet ler (folk -
ways) ve örf ler (mo res), Sum ner’e gö re âde ta do ğal güç ler gi bi dir; ya ni in -
san la rın bi lin ci ne bağ lı ol mak sı zın et ki li dir ler. Âdet ler, in san la rın tec rü be le ri
so nu cu ya vaş ya vaş oluş muş ve ge le nek ler ola rak ne sil den ne si le geç miş tir.
Böy le ce âdet ler top lum için de ha re ket et me usul le ri dir ve ki şi ler için de ya şa -
dık la rı top lu mun bu dav ra nış yol la rı nı iz le ye cek ler dir. Âdet ler top lum dan
top lu ma de ği şik ol du ğu gi bi fert le rin çe şit li ih ti yaç la rı na gö re za man la güç -
te ol sa de ği şe bi lir. An cak ge nel lik le âdet ler in sa nın tüm ha re ket le ri ni, yı kan -
mak tan sa çı nı kes me ye, ye mek ten iç me ye ka dar ni zam lar lar. Eğer bu âdet ler,
sa de ce bir ha re ket ka ide le ri ol ma yıp da ha re ke ti dü zen le yen, dav ra nı şı ida -
re eden norm lar ola rak top lum ca ka bul edil miş ler se bun la ra

örf ler (mo re) de nil mek te dir. Örf ler bün ye le ri için de ah lâ ki bir de ğer yar -
gı sı nı ta şır lar. İş te bu ne den le örf ler, âdet ler den da ha güç lü ku ral lar olup,
bun la rın dı şı na çı kan bir ha re ket top lu mun şid det li bir re ak si yo nu ile kar şı -
la şır (Sa ran, 1975:82-83).

Örf le rin sos yal ha yat ta ki ge nel fonk si yon la rı şu şe kil de be lir ti le bi lir:
a) Örf ler fer di dav ra nış la rı mı zın ço ğu nu be lir ler ler.
b) Örf ler fer din grup la ben zer li ği ni is pat eder. Ya ni, örf ler fer din ken di

ce ma ati ne ve sos yal sı nı fı na ait usul le re uy ma sı için et ki ya par.
c) Örf ler tu tar lı lık mu ha fız la rı dır. Bu an lam da her sos yal üni te ken di örf -

le ri ne sa hip tir. Her cins, yaş, bü tün sı nıf lar için ai le den mil le te ve grup -
la ra ka dar her sos yal bi rim için örf ler var dır.

Örf ler, köy ce ma at le rin de şe hir ler de ki ne na za ran da ha zor la yı cı dır. Ce mi -
ye tin ge liş me siy le örf ler da ha “özel leş miş” ha le ge lir. Bun lar bir se ri özel âdet,
mo da, hu kuk, ih ti lâf lı di ni ve di ğer kül tü rel grup la rın ka nun la rı ola rak gö -
rü nür (Ma cI ver-Pa ge, 1971:36).

Sos yal ve kül tü rel ya pı nın di ğer un sur la rın dan olan “ku rum lar” ise, yer -
leş miş form lar ve ya usul şart la rı olup, grup fa ali yet le ri ni dü zen ler ler. Me se -
la, her han gi bir top lum da ai le nin olu şu mun da ya da po li tik bir par ti nin ku -
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ru lu şun da ve iş le yi şin de iz le ne cek şe kil sel form lar dır. Ev len me usul le ri, ev -
le nen le rin ikâ met yer le ri, ve ra set usul le ri vb. gi bi. Bu an lam da ku rum lar sos -
yal iliş ki ler de ki şi le ri aşar lar ve so yut form lar ola rak sos yo-kül tü rel ya pı nın
bir üni te si ni teş kil eder ler. Âdet ler, örf ler ve ku rum la rın mey da na ge tir di ği
sis tem ise sos yal kon trol sis te mi dir; bu sis tem için de fert ler tüm dav ra nış la -
rı nı, ha re ket le ri ni ve ta vır la rı nı dü zen ler ler. Do la yı sıy la, kül tü rün ta yin et ti -
ği he def le re fert le ri gö tü re cek olan yol lar sos yal ya pı için de be lir len miş olup
bu yol lar ya da va sı ta lar âdet ler-örf ler ve ku rum lar da ifa de le ri ni bu lur lar.
An cak bu be lir len miş ku ral lar, her za man fert le ri ga ye ye ulaş tı ran en ye ter li
ve en uy gun yol lar ol ma ya bi lir. Bu çer çe ve de, kül tü rel amaç lar la ku rum sal -
laş mış yol lar ara sın da ki den ge nin bo zul ma sı ano mi ye ne den ol mak ta dır (Sa -
ran, 1975:83-84).

Kül tü rel he def ler le ku rum sal laş mış araç lar ara sın da ki ay rış ma nın yol aç -
tı ğı ano mik du ru mun bü tün man tık sal uyum ola sı lık la rı nı Mer ton, şu şe kil -
de be lirt me ye ça lı şır; bi rey ler kül tü rel he def le ri ve ya ku rum sal laş mış araç la -
rı hem ka bul hem de red ede bi lir ler. Me se la, kül tü rel he def ler ko nu sun da ki
tu tum la rı olum lu ya da olum suz ola rak ku rum sal laş mış araç la rın se çi mi ni
be lir le mez. Do la yı sıy la Mer ton, her bi ri iki fark lı de ğer ala bi le cek iki de ğiş -
ken öner miş ol mak ta dır. Bu de ğiş ken le rin bi le şi mi ile de Mer ton’un ün lü çi -
zel ge si or ta ya çık mak ta dır:

Bi rey sel Uyum Bi çim le ri Ti po lo ji si

Uyum Bi çim le ri Kül tü rel Ku rum sal laş mış
He def ler Araç lar 

Uyum (con for mism) + +
Ye ni lik Ya rat ma (in no va ti on) + -

Şe kil ci lik (ri tu la lism) - +
Çe kil me, Ka çış (ret rea lism) - -

İs yan (re bel li on) ± ±

Bu çi zel ge de ki (+) işa re ti ka bul, (-)’ler red an la mı na gel mek te, (±) ise “te mel
de ğer le rin red di ni ve ye ni le rin ara yı şı nı” sim ge le mek te dir (To lan, 1981:72-73).

Mer ton’un çi zel ge de ni te len dir di ği uyum bi çim le ri şu şe kil de açık la na bi lir:
a) Uyum Dav ra nı şı: Bi rey, hem kül tü rel he def le ri, hem de bu he def le re

ulaş ma da kul la na bi le ce ği ku rum sal laş mış araç la rı be nim se miş tir.
b) Ye ni lik Ya rat ma Dav ra nı şı: Bu dav ra nış bi çi min de bi rey, kül tü rel he def -

le ri ka bul le nir ken, bu he def le rin ye ri ne ge ti ril me sin de be nim se nen ku rum -
sal laş mış araç la rı red de der. Bu an lam da Mer ton’a gö re top lum sal ba şa rı nın
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mad di yön le ri ni vur gu la yan, an cak ku rum sal laş mış araç la rın da ğı lı mın da
ve ya kul la nı mın da be lir li bir ada let sağ la ya ma yan top lum lar is ter is te mez
be nim set me ye ça lış tık la rı norm lar dan sa pan dav ra nış lar do ğu rur lar. Böy -
le ce ön gö rü len kül tü rel he def le re ulaş mak, ya ni top lum sal ve eko no mik
güç ka zan mak için top lum sal hat ta ya sal an lam da meş ru ol ma yan yol la ra
baş vu ran la rın sa yı sı gi de rek art ma ya, bu dav ra nış ti pi top lum da yay gın -
laş ma ya ve ne re dey se ola ğan laş ma ya baş lar. Böy le bir uyum tü rü, ba şa rı
öz lem le ri ni vur gu la yan kül tü rel he def le re gö re li ola rak bi rey le rin sos yal -
leş me sin de ba zı uyum suz luk la rın mev cu di ye ti ni gös te rir. Mer ton bu na ka -
nıt ola rak, ya sa la ra ters dü şen bir çok suç tip le ri nin da ha çok top lu mun alt
ke sim le rin de iş len di ği ni gös ter mek te, an cak bu nun, “mad di ba şa rı ko nu sun -
da ki kül tü rel vur gu nun top lu mun bu ke si min de de iç sel leş ti ril miş ol ma sı na rağ -
men, ba şa rı lı ola bil mek için top lum ca be nim sen miş meş ru araç la rın kul la nı mın da
ola nak la rı nın kı sıt lı ol ma sı ne de niy le ‘nor mal’ bir tep ki” ola rak de ğer len di ril -
me si ge rek ti ği ni sa vun mak ta dır. Bu tür top lum sal bas kı lar meş ru araç la rın
gi de rek da ha az, meş ru ol ma yan yol la rın ise gi de rek da ha çok kul la nıl ma -
sıy la so nuç lan mak ta dır. Üs te lik alt sı nıf la rın ku rum sal laş mış araç la rın kul -
la nı mın da sa hip ol du ğu top lum sal ola nak lar bü yük öl çü de el eme ği ve bu -
na da ya nan iş ler le sı nır lı kal mak ta, top lu mun bu na at fet ti ği de ğer ise ge -
nel lik le kü çüm se yi ci bir ni te lik ta şı mak ta dır. Mer ton’a gö re meş ru araç la ra
baş vur ma yan lar dan bir di ğer ör nek de, sı nav lar da kop ya çek me yi alış kan -
lık ha li ne ge ti ren öğ ren ci nin ya da gö re vi ni kö tü ye kul la nan me mu run
dav ra nı şı dır. Da ha yük sek mad di sta tü sim ge le ri ne ka vuş mak için di ğer
sos yo-eko no mik grup la rın ve özel lik le ka mu hiz me ti gö ren ki şi le rin de bu
tür top lum sal bas kı la rın et ki sin de kal dık la rı bir ger çek tir.

Ye ni lik ya ra tı cı uyu mun et ki si, suç lu luk ko nu sun da ol du ğu gi bi di na mik
bir ni te lik ta şı ya bi lir. Ba zı kim se ler, top lum içe ri sin de ki de za van taj lı ko num -
la rı, ya da ki şi lik ya pı la rı ne de niy le kül tü rel he def ler ve ku rum sal laş mış
araç lar ara sın da ki fark lı lık tan do ğan ger gin li ği di ğer le rin den da ha faz la du -
ya bi lir ler; bu da on la rı sap ma ya da ha du yar lı ve za yıf bir du rum da bı ra ka -
bi lir. Böy le ce norm la rın meş ru lu ğu yal nız ca bu kim se ler için de ğil, di ğer le ri
için de azal mak ta ve baş lan gıç ta ha fif ve ba sit ano mik or tam dan et ki len me -
yen ler, bun dan böy le da ha ko lay et ki le ne bi lir ol mak ta dır lar. Do la yı sıy la,
ano mi ve gi de rek önem ka za nan sap ma ol gu la rı nın top lum sal ve kül tü rel di -
na mik ler çer çe ve sin de et ki le şim de bu lun duk la rı dü şü nü le bi lir; bu ne den le
ye ni top lum sal kon trol me ka niz ma la rı et kin lik ka za nın ca ya ka dar mev cut
nor ma tif ya nı nın pat la yı cı bir özel lik ta şı ya bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Mer -
ton’a gö re ço ğu kez, bir top lum sal sis tem de fonk si yon suz luk la rın bi ri ki mi,
üye le ri nin ço ğun lu ğu ta ra fın dan say gı du yu lan de ğer le rin yi ti ril di ği bir top -
lum sal de ğiş me ye baş lan gıç ola bi lir (To lan, 1981:73-75).
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c) Şe kil ci Dav ra nış: Bu uyum bi çi min de, kül tü rel he def ler red de di lir ken,
ku rum sal laş mış araç lar ka bul edil mek te dir. Mer ton’a gö re şe kil ci dav ra nış,
ki şi nin bü yük bir mad di ba şa rı içe ren kül tü rel he def le ri terk et me si ya da
de re ce de re ce aşa ğı ya in dir me si ve hız lı bir top lum sal mo bi li te ile ar zu la rı -
nı tat min ede cek bir dü ze ye ge tir me si dir. Bu uyum ti pi nin te mel özel li ği,
kül tü rel he def le rin ve ge rek tir di ği so rum lu luk la rın bir ya na iti lip, san ki bir
zo run lu luk var mış ça sı na ku rum sal laş mış norm la rın iz len me si dir. Mer ton
bu dav ra nış ti pi ile, top lum sal sta tü yü bi re yin ken di ça ba sı na bağ la yan
kül tür ler de da ha sık kar şı la şıl dı ğı dü şün ce sin de dir. Bu tür top lum lar da, bi -
rey ler ara sın da ki re ka be te da ya nan mü ca de le on lar da be lir siz bir gü ven siz -
lik ve kor ku duy gu su uyan dı ra cak tır. Bu duy gu dan kur tul mak ama cıy la
bi rey, is tek ve öz lem le ri nin dü ze yi ni dü şü re cek, so nuç ta kül tü rel he def le ri
bir ya na bı ra kıp ey lem le ri ni ku rum sal laş mış araç la ra uy dur mak la ye ti ne -
cek tir. Bu uyum tü rü içe ri sin de olan lar ge nel lik le “ben el de et tik le rim le tat -
min ol ma sı nı bi len bir in sa nım”; “çok yük sek le re ba kar san so nun da düş kı rık lı ğı -
na uğ rar sın” gi bi du rum la rı nı ras yo nel leş ti ri ci de yiş ler le ken di le ri ni avu -
tan lar dır (To lan, 1081:76).

d) Ge ri ye Çe kil me-Ka çış Dav ra nı şı: Mer ton’a gö re bu uyum ti pin de hem kül -
tü rel he def le rin hem de ku rum sal laş mış araç la rın red de dil me si söz ko nu su -
dur. Ki şi top lum da ki yay gın de ğer le rin ken di si ne bir şey ler ifa de et me di ği ni
dü şü nür ve ki şi ler top lum dan ka çar du ru ma ge lir ler. Mer ton’a gö re bu dav -
ra nış bi çi mi ço ğu kez sos yal ya pı dan kay nak la nır. Ay nı za man da bu dav ra -
nış bi çi mi ko lek tif ol mak tan çok, bi re ye öz gü bir gö rü nü me sa hip tir. Bu an -
lam da, ge ri ye çe kil me dav ra nı şı gös te ren bi rey le rin ben ze ri bir sap ma dav -
ra nı şı olan la rın yo ğun laş tı ğı böl ge le re yö nel me le ri ve bu tür grup la rın oluş -
tur du ğu alt-kül tü re or tak ol ma la rı, bu uyum bi çi mi nin ki şi ye öz gü ol du ğu -
nu gös te rir. Co ser ve ar ka daş la rı na gö re; ge ri ye çe kil me dav ra nı şı na ör nek
ola rak ilaç ba ğım lı la rı, fa hi şe ler, ser se ri ler ve sa hip siz ler gös te ri le bi lir. Ay rı -
ca, ge ri ye çe kil me dav ra nı şın da, hem kül tü rel he def le re hem de ku rum sal -
laş mış araç la ra uy ma yı ka bul et me yen bi rey ken di ne gö re bir dün ya ku rar.
Bu ba kım dan Mer ton’a gö re, ge ri ye çe kil me dav ra nı şı na en uy gun ör nek
Char li e Chap lin’in oy na dı ğı ka rak ter ler dir. Özel lik le Chap lin “The Gold
Rush” (Al tı na Hü cum) ad lı fil min de bu dav ra nı şın ti pik bir ör ne ği ni ser gi ler.
Chap lin, bu film de fa kir ve yal nız olan bir ki şi yi oy nar, fa kat, ken di ne gö re
bir dün ya ku rar (Kı zıl çe lik, 1992a:311-312).

e) İs yan Dav ra nı şı: Hem kül tü rün ta yin et ti ği hem de ku rum la rın tes pit et ti -
ği yol la rın dı şı na çı kıl ma sı ve bun la rın tüm red di ti pin de ki dav ra nış lar dır. Bu
tip dav ra nı şa yö ne len ler sa de ce kül tü rel amaç la rı ve ku rum sal laş mış yol la rı
red ile kal ma yıp bun la rın ye ri ne bir baş ka sı nı yer leş tir me yi de he def tut muş -
lar dır. Ya ni, tü müy le de ği şik bir sos yal ya pı kur ma dav ra nı şı için de dir ler. Bu
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bağ lam da Mer ton, ano mi nin is yan ti pi nin muh te me len ye ni ku ral la rın şe kil -
len me si ne ya da for me edil me si ne bir baş lan gıç ola bi le ce ği ka nı sın da dır. An -
cak “İs yan”ın top lum için de nis pe ten kü çük ve güç süz bir gru bu il gi len dir me -
si ha lin de bir alt- gru bun ola sı te şek kü lü ne de işa ret ede bi lir. Bu an lam da bu
alt grup, tüm top lum dan ay rıl ma, top lu ma ya ban cı laş ma yö ne li mi için de ola -
cak tır. Bu dav ra nış ti pi ne top lum dan ay rı lan genç çe te grup la rı nın te şek kü lü
ya da genç lik ha re ket le ri ör nek ola rak gös te ri le bi lir. Bu alt-grup men sup la rı nın
ken di ne has bir ör güt ve alt-kül tü rü mev cut tur. İs ya nın, top lu mun önem li bir
kıs mı nı kap la ya cak ka dar yay gın ha le gel me si ise ola sı bir ih ti lâ lin baş lan gı cı
ola bi lir (Sa ran, 1975: 86). Son tah lil de Mer ton, sos yal ya pı ile kül tü rel ya pı ara -
sın da ki uyuş maz lık ve ça tış ma so nun da mey da na ge len “ano mi”nin en ti pik
gö rü nü mü nün kent sel alan lar da or ta ya çık tı ğı nı be lir tir. Mer ton’a gö re, “her
tür lü aşı rı lık lar or ta mı” olan kent ler ve özel lik le met ro pol ler de kit le ile ti şi mi ve
onun uyar dı ğı öz lem ler, sos yal ya pı ve kül tü rel ya pı ara sın da ki ko puk lu ğun
art ma sın da te mel et ken ler den en önem li si dir. Bu or tam da bi rey le rin öz lem dü -
zey le ri ile, bu öz lem le ri ger çek leş ti re bi le cek ola nak lar tü müy le uyum suz ha le
ge lir (To lan, 1981:73). Bu bağ lam da, kent leş me sü re cin de ano mik du rum art -
mak ta dır. Köy den ken te göç eden, an cak ken tin ha zır ol ma yan sos yal alt-ya pı -
sın da ken tin va ro luş la rın da ya şa mak zo run da ka lan, iki kül tür ara sın da ka lan
ve bo ca la yan, ne köy lü ne de kent li olan kit le ler; kent le bü tün le şe me dik le ri
tak dir de ano mik du ru ma dü şe cek ler dir (Bay han, 1997:23).

Par sons’da Ano mi Kav ra mı

Par sons ano mi nin ana li tik özel lik le ri ni be lir tir ken, bi re yin top lum sal ya -
pı ya uyum sağ la ya ma ma sı nı vur gu la mak ta dır. Ger çek ten de ano mi, bi re yin
ku rum sal mo del ler ile bü tün le şe me me si ola rak an la şı la bi lir. Bu an lam da
ano mi, hem bi re yin ki şi lik ya pı sın da ki den ge ve sü rek li li ği boz mak ta; hem
de top lum sal sis te min dü zen li ça lış ma sı nı teh li ke ye dü şür mek te dir.

Par sons’a gö re, uyum güç lü ğü nün ya ni ano mi nin, yi ne psi ko lo jik dü zey -
de be li ren, an cak fev ka lâ de ge nel ol ma la rı ne de niy le dik ka te alı na bi le cek
baş lı ca dört gös ter ge si bu lun mak ta dır:

a) He def le rin be lir len me miş ol ma sı,
b) Dav ra nış öl çüt le ri nin be lir siz ve ka rar sız ni te li ği,
c) Ça tış ma bek len ti le ri nin var lı ğı,
d) Açık bir bi çim de or ta ya kon muş so mut sim ge le rin kul la nıl ma ma sı. Bu

an lam da bi rey, bir ba kı ma ken di si ne yol gös te re cek he def ler den, ya ni
se çim le ri ne te mel ola cak de ğer ler den yok sun bu lun mak ta dır (To lan,
1981:92-93).
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Ano mi kav ra mı nı sis te ma tik ola rak in ce le yen Durk he im, Mer ton ve Par -
sons’un ano mi te ori le ri ni de içer me si iti ba riy le; Cha zel, ano mi yi oluş tu ran
et ken le ri şu şe kil de sı nıf lan dır mak ta dır. Cha zel’e gö re baş lı ca üç et ken gru -
bu ano mi nin ya pı sı nı oluş tur mak ta dır:

a) Bi rin ci et ken, bi rey sel ko num la iliş ki li olup ano mik bir or tam da ya şa yan
bi re yin he def le ri ne ulaş ma da ki güç süz lü ğü nü gös te rir. He def le rin eri şil mez li -
ği, Mer ton’un da se zin le di ği gi bi ger çek ten ano mi nin var lı ğı na bağ lı dır.

b) İkin ci et ken, top lum sal ör güt len me ve onun te me lin de ya tan ku ral ve
de ğer ler le iliş ki li dir. Ko lek tif dü zen sar sıl dı ğın da, bu dü ze ni oluş tu ran il ke -
ler ar tık ko lay ca ka bul edil me di ğin de ve bi rey ler bir bir le ri ile te red düt ve ka -
rar sız lık or ta mı içe ri sin de an cak sı nır lı bir iş bir li ği ku ra bil dik le rin de, ano mi
teh li ke si ar tık çok önem li bir dü ze ye var mış de mek tir. Ko lek tif he def ler bü -
tü nü nün çö zül me si an la mı na ge len bu ön ce lik li ve te mel et ke ni in ce le yip
vur gu la ma nın onu ru da Durk he im’a ait ol mak ta dır.

c) Üçün cü bir ano mi et ke ni ise, hem top lum sal ki şi lik hem de kül tü rün
üret tik le ri ni kap sa yan top lum sal sim ge ler ile il gi li dir. Bu da Par sons’ın or ta -
ya çı kar dı ğı sim ge sel sis te min da ğıl ma sı ol gu su dur (To lan, 1981:97).

Par sons’a gö re, top lu mun bi re ye öner di ği amaç lar (de ğer ler) ile bi re yin
sa hip ol du ğu araç lar (ku ral lar) ara sın da ki uyum suz luk ano mi ye ne den ol -
mak ta dır. De ğer-ku ral ça tış ma sı bağ la mın da amaç-araç ça tış ma sı nın mey da -
na ge tir di ği ano mi nin en ola sı bi çi mi, bi rey le rin ulaş ma yı ar zu la dık la rı
amaç la ra uy gun araç la ra sa hip ol ma ma sı du ru mu dur. Bir baş ka ola sı lık ise,
bel li amaç la rın hak lı çı kar dı ğı araç la rın bi re yin gö zün de açık lı ğa ka vu şa ma -
mış ol ma sı dır. Ano mi nin bir üçün cü bi çi mi de asıl amaç lar la, ku rum sal
amaç lar ara sın da ki uyum suz lu ğun bi rey le rin gö zün de açık bir du ru ma gel -
me si dir (Öz kök, 1985:92). Bu uyum suz luk, gü ven siz lik ve ku ral sız lı ğa ne den
ol mak ta ve bi rey bu na lı ma gir mek te dir.

Le o Sro le’de Ano mi Kav ra mı

Uy gu la ma lı top lum bi lim le ri nin Ame ri ka’da yo ğun bi çim de il gi gör me si
1950’ler ba şı na rast lar. Bu yıl lar da özel lik le yön tem bi lim, is ta tis tik ve uy gu -
la ma lı sos yo lo ji ve psi ko lo ji alan la rın da yo ğun ça lış ma lar var dır. Bu il gi ve
yo ğun laş ma, psi ko lo ji ve sos yo lo ji nin ke siş ti ği, hat ta psi ko lo jik bo yu tun gi -
de rek ağır lık ka zan dı ğı ano mi kav ra mıy la il gi li ça lış ma lar da da özel bir
önem ka zan mış tır. Bu nun te mel ne de ni, 1938’de Mer ton’un baş lat tı ğı ku ram -
sal tar tış ma nın, uy gu la ma ve test et me aşa ma sın da or ta ya ye ni yön tem bi lim -
sel so run lar çı kar ma sı ol muş tur. Bu so run la rın çö zü mün de Sro le’ün kat kı sı
gü nü mü ze dek öne mi ni ko ru ya rak gel miş bu lun mak ta dır.
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Sro le, ano mi yi öl çü le bi lir ha le ge tir mek için, ken di adı ile anı lan bir öl çek (Sro -
le Sca le) ge liş tir miş tir. Bu na gö re, ano mi yi bi rey sel dü zey de ta nım la ya cak beş te -
mel du rum sap tar ve bun lar dan ken di adıy la anı lan beş gös ter ge oluş tu rur:

a) Bi rey top lum la ba ğı nı sağ la yan ön der le re gü ven me mek te dir: “Ka mu
gö rev li le ri ne her han gi bir ko nu da ya zı yaz mak an lam sız dır: Çün kü on lar sa de va tan -
da şın so run la rı ile il gi len mez ler”.

b) Bi rey ge le ce ğe kar şı bir gü ven siz lik içe ri sin de dir ve bu gü nü dü zen siz
ve ge le cek ten ko puk ola rak al gı la mak ta dır: “Ça ğı mız da in san, ge le ce ği bir ya -
na bı ra kıp da ha çok bu gün için ya şa ma lı dır”.

c) Ön ce ki gös ter ge ile iliş ki li ola rak in san la rın bu gün için de bu lun duk -
la rı eko no mik ve top lum sal ko nu mu aşa ma ya cak la rı dü şün ce si öne sü rül -
mek te dir: “Ne der se den sin, sa de va tan da şın na si bi iyi le şe ce ği ne gi de rek kö tü leş -
mek te dir”.

d) Kıs men Durk he im doğ rul tu sun da, in san la ra top lum sal de ğer ve norm -
la ra inanç la rı nı yi tir mek te ol duk la rı ve ha ya tı an lam sız bul duk la rı yar gı sı da
bu ra da yer al mış tır: “İn san lı ğın bu gün kü gi di şi ne ba ka rak bir ço cuk dün ya ya ge -
tir me nin iyi bir şey ol du ğu söy le ne mez”.

e) Ça ğı mız da in san lar bi rey le ra ra sı iliş ki ler açı sın dan do yum suz luk, ka -
rar sız lık ve gü ven siz lik için de dir ler: “İn san bu gün ler de ki me gü ve ne ce ği ni bi le -
me mek te dir”.

Tü müy le psi ko lo jist bir gö rü nüm ta şı ma sı na rağ men Sro le öl çe ği nin do -
lay lı bir ya ra rı, bir top lum da ano mi nin olu şup ge liş me si ni kro no lo jik ve ba -
sit ten kar ma şı ğa doğ ru bir sü reç içe ri sin de ver me si dir. Bu na gö re, bi rey ön -
ce top lu mu yö ne ten le rin ken di ih ti yaç la rı na kar şı il gi siz kal dık la rı iz le ni mi -
ne va rır. Ay rı ca kül tür ce be lir len miş he def le re ulaş ma nın gi de rek im kân sız -
laş tı ğı nı dü şün mek te dir. Çün kü ne ka dar ça ba gös te rir se gös ter sin, top lum -
sal ola nak lar ba şa rı ola sı lık la rı nı kı sıt la mak ta, bi re yin ko nu mu nu aş ma sı na
izin ver me mek te dir. Böy le bir or tam da bi rey, ken di si ne kar şı olan gü ven ve
say gın lı ğı nı yi ti rir; bir boş luk ve hiç lik duy gu su ege men ol ma ya baş la mış tır.
Ano mi nin son aşa ma da ki bi rey sel yan sı ma sı ise, yal nız laş mış ve za val lı laş -
mış bir in sa nın baş ka la rı na kar şı da gü ven duy gu nu sun yi tir me si, top lum sal
da ya nış ma nın tü müy le yok ol ma sı dır (To lan, 1991:84-85).

So nuç

Sa na yi dev ri mi, do la yı sıy la sa na yi top lu mu ve mo der ni te nin te mel so -
run sal la rın dan olan ano mi, 21. yüz yı la gir di ği miz bu yıl lar da ye ni olu şan bi -
li şim dev ri mi, bi li şim top lu mu te me lin de ye ni ta nım lan ma ya ve ad lan dı rıl -
ma ya ça lı şı lan ye ni top lum ya pı lan ma la rın da da te mel so run ola rak gö rül -
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mek te dir. Kü re sel leş me sü re ci nin en yo ğun ya şan dı ğı çağ olan ya şa dı ğı mız
dö nem, “risk top lu mu” ve “gö ze tim top lu mu” ola rak kav ram sal laş tı rıl ma ya ça -
lı şı lan ye ni top lum tür le rin de gü ven siz lik, kay gı ve an lam sız lık te me lin de
ano mi nin ye ni den üre til di ği za man lar ol mak ta dır. Kü re sel te rör ey lem le riy -
le, kim se nin kim se ye gü ve ni nin kal ma dı ğı, her ke sin bir bi ri ne kuş kuy la bak -
tı ğı bir dö nem de ya şı yo ruz. Gü ven lik uğ ru na in san mah re mi ye ti nin hi çe sa -
yıl dı ğı, baş ta Lon dra ve New York ol mak üze re bü tün şe hir ler de ka me ra lar -
la her ke sin an be an gö ze til di ği kor ku top lu mu na dö nü şü yo ruz. Gü ven lik
adı na ya pı lan lar pa ra dok sal ola rak in san hak la rı nın da gasp edi le bil di ği, Je -
remy Bent ham’dan mül hem Fo uca ult’nun ge liş tir di ği pa nop ti con (Gö zet le -
nin gö rül me di ği, an cak tu tuk lu la rın her an iz len di ği şef faf ha pis ha ne) sü re -
ci ne gi ri yo ruz.

İn sa noğ lu nun, kal kın ma ve ge liş me uğ ru na çev re yi sü rek li sö mür me si
so nu cu, do ğa in ti ka mı nı çok acı al mak ta; dep rem, sel, ku rak lık, tsu na mi, ka -
sır ga vb. fe la ket ler risk top lu mu nun sü rek li li ği ni oluş tur mak ta dır. Kü re sel
eko no mik kriz ler, iş siz lik, sos yal sı nıf lar ara sın da ar tan ge lir uçu ru mu, bo -
şan ma la rın ar tı şı, İn ter net va sı ta sıy la in sa nın mah re mi ye ti ne te ca vüz le rin
art ma sı vb. du rum lar risk top lu mun da ya şa nan sos yal risk le ri oluş tur mak -
ta dır. Bu risk ler, in san lar ara sın da gü ven siz lik, norm suz luk, an lam sız lık bağ -
la mın da ano mi ye yol aç mak ta dır.

Tür ki ye bağ la mın da ano mi şu şe kil de ana liz edi le bi lir:
Tür ki ye, ta rım top lu mun dan, sa na yi top lu mu na geç me ye ça lı şan, bu ara -

da bi li şim top lu mu nu da ya şa yan araf ta bir top lum dur. Bu ara da kal mış lık,
hem o hem de o ol mak an la mın da bir ano mik du rum oluş tur mak ta dır. Ta rım
top lu mu nun ge le nek sel kül tü rü, sa na yi top lu mu nun mo dern kül tü rü ve bi -
li şim top lu mu nun post mo dern kül tü rü nün bir ara da ya şan ma sı ano mik ya -
pı lan ma oluş tu ra bil mek te dir.

Tür ki ye’nin, 1927 yı lın da ya pı lan nü fus sa yı mın da köy ler de ya şa yan nü -
fu su % 75, kent ler de ya şa yan nü fu su % 25 idi. 1980’le re ka dar sü ren bu ya pı
bağ la mın da Tür ki ye’nin ta rım top lu mu ol du ğu ifa de edi le bi lir. Gü nü mü ze
bak tı ğı mız da, 2011 yı lı Ad re se Da ya lı Nü fus Ka yıt Sis te mi ve ri le ri ne gö re,
Tür ki ye’nin nü fu su nun % 75’i kent ler de, % 25’i köy ler de ya şa mak ta dır. Bu
sa yı sal gös ter ge le re gö re, Tür ki ye’nin şe hir li top lum ol du ğu nu söy le mek
sos yo lo jik açı dan müm kün de ğil dir. 1950’ler de Mars hall yar dım la rı ile kır sal
ala na trak tö rün gir me si, ka ra yol la rı nın ya pıl ma sı, De mok rat Par ti’nin uy gu -
la ma ya ça lış tı ğı li be ral sos yo- eko no mik po li ti ka lar ile kır sal alan da atıl ka -
lan kit le ler şeh re göç et me ye baş la dı lar. An cak, şeh rin sos yal alt ya pı sı ha zır
ol ma dı ğı için ge len kit le ler, ken di ya şam alan la rı nı oluş tur du lar. Ya ni, ge ce -
kon du lu kent leş me baş la dı. Her ge len ik ti dar, ge çi ci ola rak dü şün dü ğü ge ce -
kon du la ra ka lı cı çö züm ler üre te me yin ce, oy uğ ru na ta pu da ğıt tı. Ge ce kon -
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du lu kent leş me, Tür ki ye’nin ger çe ği ha li ne dö nüş tü. Ge ce kon du da otu ran -
lar, köy den ge tir dik le ri kül tür le ri ni ya şat tı lar. Hem köy hem de şeh rin kül tü -
rü nün ara sın da ka lan kit le ara besk kül tü rü ya rat tı. Bu bağ lam da, Durk he im
ve Mer ton’un ano mi te ori le rin de ifa de et tik le ri sos yal ya pı ve kül tü rel ya pı
ara sın da ki uyum suz luk ne de niy le olu şan ano mi nin so mut gö rün gü sü ge ce -
kon du yer le şim le rin de gö rül mek te dir. Za man la, ge ce kon du alan la rı şeh rin
en göz de yer le rin de ka lın ca, rant ala nı ha li ne gel di. 2010’lar da bu alan lar TO -
Kİ va sı ta sıy la ıs lah edil me ye baş lan dı. An cak, TO Kİ’nin mo dern şe hir ci lik
adı na yap tı ğı be ton yı ğın la rı nın ye ni çö kün tü alan la rı olup ol ma ya ca ğı, ye ni
get to lar ha li ne ge lip-gel me ye ce ği hak kın da kuş ku lar sos yo log lar ta ra fın dan
tar tı şıl mak ta dır. Bu ola sı lık, Av ru pa’nın de ne yi mi ne ba kıl dı ğın da yük sek
oran da ola bi lir li ğe sa hip tir.

Ano mi nin en faz la göz len di ği alan lar olan kent ler de ki bu Tür ki ye’ye öz -
gü du rum, kü re sel leş me bağ la mın da, 1980’ler den son ra ki uy gu la nan eko no -
mi po li ti ka la rı ile da ha da art tı. ABD’de Rea gan, İn gil te re’de Thatc her ve
Tür ki ye’de Özal’ın uy gu la ma ya koy du ğu “ne o-li be ral eko no mi po li ti ka lar”,
Tür ki ye’nin ha zır ol ma yan sos yal alt ya pı sın da sos yal ya pı ile kül tü rel ya pı -
nın uyum suz lu ğu bağ la mın da ano mik ya pı lan ma lar ya rat tı. Sa na yi dev ri mi -
ni ge çir me yen, do la yı sıy la bur ju va sı nı fı ve iş çi sı nı fı (Av ru pa’da ki an lam da)
bu lun ma yan, Os man lı’dan be ri dev let ta ra fın dan ya ra tıl ma ya ça lı şı lan bur -
ju va sı nı fı ile ne o-li be ra lizm salt zen gin le rin da ha zen gin ol du ğu, ser best pi -
ya sa eko no mi si ni is te ye nin is te di ği gi bi at koş tu ra ca ğı alan ola rak al gı lan ma -
sı çer çe ve sin de ano mik pi ya sa ya yol aç tı. Ku ral sız lık, ku ral ola rak al gı lan -
ma ya baş lan dı. 1991 yı lın da ve 2001 yı lın da ya şa nan eko no mik kriz ler ile sü -
rek li kriz için de ya şa yan ve kriz olur kor ku suy la uyu yan bir kay gı lı bi rey
oluş tu. Eko no mik kriz ler sos yal kri zi üret ti. İş siz lik, if las lar, in ti har lar ve bo -
şan ma lar yo ğun bi çim de bu sü reç te art tı ve ha len de vam et mek te dir.

Özel te le viz yon la rın ya yı na baş la ma sıy la, rey ting uğ ru na Ame ri kan for -
mat lı ya yın lar ile di zi film ler le bi rey le rin im ge le rin de de ği şim ya ra tıl dı. Ne -
o-li be ra liz min kül tü rel bo yu tu te le viz yon ya yın la rı ile şı rın ga edil me ye baş -
lan dı. Do la yı sıy la, car pe di em (gü nü ya şa) fel se fe siy le çı kar cı, ide al siz ve du -
yar sız genç bi rey ler üre til di. Her za man tat min siz, dep re sif, ya ban cı laş mış
genç ler gö rül me ye baş lan dı.

Tür ki ye’nin ano mik du ru mu, ta ri hi bo yu tun da ulus laş ma sü re cin de de
gö rül mek te dir. Bel ki çok kül tür lü ve ek lek tik ya pı sı nı en iyi sos yo log Zi ya
Gö kalp şu tes pi tiy le yap mış tı: “Türk mil le tin de nim, İs lam üm me tin de nim, Garp
me de ni ye tin de nim”. As lın da Tür ki ye; Türk, İs lam ve Ba tı un sur la rı nın bir sen -
te zi dir. Os man lı’nın son dö nem le rin de çö ken im pa ra tor lu ğa ça re üret mek
için or ta ya atı lan fi kir akım la rın dan; Türk çü lük ve İs lam cı lık, Tür ki ye’nin
Ba tı’dan sa de ce tek no lo ji si ni ya ni mad di kül tür un sur la rı nı al ma sı nı, ma ne -
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vi kül tü rü nü ko ru ma sı ge rek ti ği ni sa vu nur ken; Ba tı cı lık akı mı, Ba tı’nın hem
mad di hem de ma ne vi kül tü rü nü al ma mız ge rek ti ği ni sa vun mak tay dı. Bu
kül tür de ğiş me si sü re ci san cı lı ol muş tur. Şi zof re nik bir par ça lan ma ya şan -
mış tır. Bir yan dan ken di ma ne vi kül tür kod la rı nı mu ha fa za eder ken, di ğer
yan dan bel li bir ma ne vi kül tü rün so nu cu olan mad di kül tür un sur la rı nı al -
ma ya ça lış mak sos yo lo jik açı dan so run lu, ya ni ano mik ol muş tur. Ba tı lı laş -
mak adı na Ba tı’yı kö rü kö rü ne tak lit et mek an lam sız dır. Ba tı nın mo dern leş -
me si ken di ne öz gün dür. Ba tı dı şı mo dern lik ler de müm kün dür. Ek lek tik de
ol sa, her top lum ken di mo der ni te si ni üret mek te dir.

Yi ne, Os man lı’dan be ri en te lek tü el le ri mi zin ta kın tı sı “ana ya sa”dır. Os -
man lı’da da ye ni ana ya sa ya par sak bü tün so run lar çö züm le nir fik ri, ana ya -
sa ya uh re vi an lam lar yük le miş tir. Geç miş de ne yim, ana ya sa yap mak la her
so ru nun çö züm len me di ği ni bi ze gös ter miş tir. So run ana ya sa yap mak la çö -
züm len mez. Ana ya sa yı uy gu la ya cak in san un su ru nun ni te li ği ve kül tü rü
önem ta şı mak ta dır. Ken di top lum ya pı mı za gö re ya sa ve ana ya sa yap mak
ise da ha faz la sos yo lo ji bil mek le müm kün olur. Bu da sos yo lo ji ve sos yo log -
la ra ve ri len de ğer le il gi li dir. Her ke sin ken di ni sos yo log zan net me si ve top -
lum için de ya şa yan her ke sin top lu mu iyi ta nı dı ğı hak kın da ki “yan lış bi linç”,
Tür ki ye’de ki han di kap lar dan bi ri si dir.

Son söz, da ha faz la sos yo lo jik bil gi ye ih ti ya cı mız ol du ğu dur. Tür ki ye,
sos yo lo jik la bo ra tu ar gi bi dir. Da ha faz la sos yo lo jik araş tır ma yap mak, ül ke -
mi zi ve in san la rı mı zı da ha iyi an la ma mı zı sağ la ya cak tır. So run la rı açık la yıp,
an la mak ise so run la rın çö zü mün de bi ze reh ber lik et mek te dir. “Ame ri ka’yı ye -
ni den keş fet me ye ge rek yok”. Fen bi lim le ri ne ve ri len önem le kal kı na ca ğı mı zı
zan ne di yor sak, boş ha ya le ka pı lı yo ruz de mek tir. Bu, “salt Ba tı’nın mad di kül -
tür un sur la rı nı, ya ni bi lim ve tek no lo ji si ni alır sak, çağ daş la şı rız” ya nıl sa ma sı na
bi zi gö tü rür. İn sa nı mı zı ve top lu mu mu zu an la ma mız ve çö züm le me miz için
sos yo lo ji bir ge rek li lik tir.
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