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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
• Toplum içerisinde bulunan 

tabakalaşma yapıları hakkında bilgi 
sahibi olacak,

• Bireylerin toplum içerisinde yaşadığı 
sosyal hareketliliği kavrayacak,

• Sosyoloji içerisinde sıklıkla kullanılan 
ideoloji, devrim ve toplumsal kimlik 
kavramları hakkında bilgi sahibi 
olacak,

• Sosyolojinin temel çalışma alanları 
hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

• Toplumsal Tabakalaşma
• Toplumsal Hareketlilik
• İdeoloji
• Devrim
• Toplumsal Kimlik

  

SOSYOLOJİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi  

Erem SARIKOCA 
 

ÜNİTE  

5 

 

 TEMEL SOSYOLOJİK 
KAVRAMLAR - II 



Temel Sosyolojik Kavramlar II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TE
M

EL
 K

AV
RA

M
LA

R

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK

DEVRİM

TOPLUMSAL KİMLİK

İDEOLOJİ



Temel Sosyolojik Kavramlar II 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  3 

 
Toplumsal tabakalaşma 

kavramı, insanlar 
arasında sistematik hâle 

gelmiş eşitsizliği ifade 
eder.   

GİRİŞ   
Sosyolojinin, bir bilim olarak toplumsal düzeni anlama ve açıklama amacının 

doğal bir sonucu olarak, toplumu oluşturan yapısal parçaların incelenmesi 
kaçınılmazdır. Sosyoloji, toplumsal yaşamı belirleyen unsurlar üzerinde önemle 
durur.  

Bir önceki ünitenin devamı olarak bu ünitede de sosyolojide kullanılan 
temel kavramları ele almaya devam edeceğiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
sadece kavramlaştırma sayesinde farklı toplumsal çevrelerde gerçekleşen sosyal 
eylemleri anlamlandırabiliriz. Bu bağlamda sosyoloji öğrencilerinin öğrenimlerinin 
henüz ilk aylarında temel kavramlardan haberdar olmaları son derece önemlidir. 
Yine unutulmamalıdır ki sosyolojik düşünce içerisinde bazı kavramlar üzerinde 
uzlaşı varken bazı kavramların içeriği üzerinde tam bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Örneğin toplumsal hareketlilik deyince büyük çoğunluk aynı 
açıklamada birleşirken ideoloji kavramı söz konusu olduğunda durum bu kadar 
açık değildir. İnsanlar toplum içerisinde bir arada yaşadıkları için birbirlerini 
etkilemeye ve birbirlerinden etkilenmeye açıktırlar. 

 Toplumsal tabakalaşma kavramı, insanlar arasındaki eşitsizliği tanımlamaya 
çalışır. İdeoloji ve toplumsal kimlik kavramları, toplum içerisinde bulunan 
bireylerin dünyayı kavrama biçimlerini ve kendilerini tanımlamalarını anlamanın 
bir yoludur. Devrim ise toplumsal değişmenin sert, keskin ve şiddetli bir biçimde 
oluşmasıdır. Bu ünitede toplumsal yaşamda belirleyiciliğe sahip olan bazı 
sosyolojik kavramlar tanımlanacaktır. Bu kavramlardan başlıcaları toplumsal 
tabakalaşma, toplumsal tabakalaşma modelleri, toplumsal hareketlilik, açık ve 
kapalı toplum modelleri, yatay ve dikey toplumsal hareketlilik, ideoloji, devrim ve 
toplumsal kimlik kavramlarıdır.  

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 
Toplumdaki eşitsizlikler üzerinde çalışmak, sosyolojinin en çok ilgilendiği 

konuların biridir. Toplumsal tabakalaşma, insanlar arası eşitsizliğin sistematik ve 
kalıcı hâle gelmiş biçimidir. Sosyolojik anlamda toplumsal tabakalaşma, benzer rol 
ve statüleri paylaşan bireylerin oluşturduğu hiyerarşik gruplar olarak 
tanımlanabilir. Toplumsal tabakalaşma, bir toplumu oluşturan bireylerin ırk, 
zenginlik, meslek, statü, saygınlık, eğitim düzeyi gibi kıstaslara göre eşitsiz bir 
biçimde derecelendirilmesi anlamına gelir.  

Bir toplumu oluşturan bireyler arasındaki eşitsizlikler ve farklılaşmalar 
elbette sadece tabakalaşma kavramı ile açıklanamaz. Ama toplumsal eşitsizlik ve 
farklılaşmanın en belirgin olarak gözlenebildiği, en genel ve önemli yapılanma 
tabakalaşma olgusudur. İnsanlar arasında en küçük gruptan en büyük toplumsal 
süreçlere kadar var olan bütün toplumsal oluşumlarda tabakalaşmaya rastlanır. 
Geçmişten günümüze kadar var olan bütün insan topluluklarında tabakalaşma 
vardır. Kayıt altına alınmış olan bütün tarihsel geçmişimizde, insanlar arasında 
toplumsal farklılaşmanın, eşitsizliğin ve tabakalaşmanın bulunmadığı hiçbir toplum 
görülmemiştir[1].  
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Toplumsal 

tabakalaşma, insan var 
olduğundan beri varlığı 

bilinen hemen her 
toplumda gözlenir.    

Toplumsal tabakalaşma, zaman içerisinde değişik toplumlarda değişik 
biçimlerde karşımıza çıkar. İnsanlar arasında eşitliği sağlama, bir ideal olarak bütün 
toplumsal düzenlerde ve çağlarda söylem olarak bulunmaktadır. Ancak bu eşitlik 
ideali en azından büyük toplumlar açısından yalnızca ideal olarak kalmış, 
gerçekleşme şansını bulamamıştır. 

Yine zaman içerisinde gözlenen bir başka durum, toplumlar geliştikçe 
tabakalaşma düzeninin karmaşıklaşıp artmasıdır. Buna karşın, tabakalaşma 
karmaşıklaştıkça tabakalar arasında var olan katılıkların azaldığı da 
gözlenmektedir. 

Antropoloji biliminin çalışmaları en yalın hâlde bulunan ilkel insan 
topluluklarında bile farklılaşmanın geliştiğini göstermiştir. Bu tür toplumlarda ilk 
önce gelişen eşitsizlik türü, cinsiyet ve yaşa dayalı farklılaşmadır. Bu farklılaşma, 
aynı zamanda beraberinde farklı toplumsal ödevleri ve iş bölümünü de 
getirmektedir. Bu tür toplumlarda yetişkin erkekler genellikle avcılıkla uğraşırken 
kadınlar ve çocuklar ise çevreden çeşitli bitkileri toplamakla görevlidirler. İkinci 
sırada gözlenen farklılaşma otorite üzerinedir. Topluluğun önderleri ile 
yönetilenler arasında görülen farklılaşma ayrıcalıkları ve sorumlulukları da 
beraberinde getirmektedir. Topluluk içerisinde iş bölümü ve uzmanlaşmanın 
gelişmesi ise toplumsal farklılaşma ve buna bağlı olarak tabakalaşmanın gelişip 
kökleşmesini sağlamaktadır. Bu şekilde ekonomik eşitsizlikler de kendiliğinden 
ortaya çıkmakta ve yerleşmektedir. 

Toplum, ne kadar kalabalıklaşır ve gelişirse, iş bölümü ve uzmanlaşmaya 
dayalı tabakalaşma da o kadar gelişmektedir. Bu durum, özel mülkiyet, miras, 
dinsel açıklama biçimlerinin getirdiği yorumlar vb. etkenler sayesinde gittikçe 
karmaşıklaşmakta ve kökleşmektedir. O hâlde bir toplum ne kadar gelişmiş ve 
karmaşıklaşmışsa, o toplumda bulunan Toplumsal Tabakalaşma Modeli’nin de aynı 
oranda karmaşıklaşmış olması kaçınılmazdır. Günümüzde var olan bütün toplum 
tiplerinde, kapitalist-liberal, sosyalist, totaliter ya da demokratik vb. olsun, bireyler 
ve toplumsal gruplar arasında farklılaşmalar, eşitsizlikler ve dolayısıyla toplumsal 
tabakalaşmalar gözlenir. Neredeyse bütün tabakalaşmış toplum yapılarında şu 
ortak özellikleri bulmak olasıdır:  

• Tabakalaşma, ortak özellikleri olan, bu özelliği paylaşan toplumları 
tanımlar. Bu ortak özellikler, toplumların yapılarına göre cinsiyet (kadın-
erkek ayrımı gibi), din soy ya da ekonomi üzerinden farklılaşabilir.  

• İnsanların yaşam deneyimleri, yaşam kaliteleri ve olanakları, içerisinde 
bulundukları toplumsal tabakanın olanaklarıyla sınırlıdır. İçerisinde 
bulunulan toplumun tabakalaşma modeline göre, cinsiyet, ırk veya 
ekonomik durum gibi belirleyiciler yaşam standartlarında da belirleyici 
olur.  

• Toplum içerisinde belirleyici olan tabakalaşma ölçütleri zaman içerisinde 
çok yavaş da olsa değişme eğilimi gösterirler. Örneğin modern dünyada 
kadın-erkek ayrımı giderek azalmaktadır [2].  
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Sosyoloji toplumu 
incelerken çok sık 

modellemelere 
başvurur. 

Sosyologlar genel olarak toplumsal tabakalaşmanın üç temel kategorisinden 
söz ederler; üst tabaka, orta tabaka ve alt tabaka. Bu ayrım son derece genel ve 
ayrıntıdan uzak bir ayrımdır. Ama bu modelleme bize tabakalaşma düzeni ne 
olursa olsun bütün toplumlar hakkında ön bilgi vermeyi amaçlar. Bakınız sekil 5.1. 

 

 
Şekil: 5.1 Sosyolojide kullanılan tabakalaşma modeli 

Sosyoloji, toplumların gelişmişlik durumlarına göre de farklı tabakalaşma 
modeli şablonları kullanmaya eğilimlidir. Aşağıdaki tabloda (bkz. Şekil 5.2.) 
gelişmekte olan, gelişmemiş ve gelişmiş toplumlarda gözlenen tabakalaşma 
modelleri için kullanılan tabakalaşma şablonları görülmektedir. Dikkat çekici olan, 
gelişmemiş toplumlarda üst ve orta tabakayı oluşturan toplumsal kesimin son 
derece sınırlı olmasına karşın, alt tabakayı oluşturan kesim toplumun büyük 
kısmını kapsamaktadır. Buna karşılık gelişmiş toplum modelinde ise toplumun 
büyük kesimi orta tabakada bulunurken üst ve alt tabakalar sınırlı sayıda insandan 
oluşmaktadır. O hâlde, en azından ideal olarak toplumların gelişmişlik düzeyi 
yükseldikçe insanlar arasındaki farklılaşmanın da azalacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Konuyla ilgili olarak şekil 5.2’yi  inceleyiniz. 

Üst 
Tabaka
Orta 

Tabaka

Alt 
Tabaka
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Toplumsal tabakalaşma 

üç temel görünümde 
karşımıza çıkar; kapalı 
tabakalaşma, yarı açık 
tabakalaşma ve açık 

tabakalaşma. 

 

Şekil 5.2. Toplumların gelişmişlik düzeylerine göre belirlenmiş tabakalaşma şablonları   

Toplumsal Tabakalaşma Modelleri  
Sosyoloji toplumu incelerken daha kolay anlayıp yorumlayabilmek amacıyla 

“modeller” kullanır. Model, kendi başına ele alındığında soyut, genel ve boş bir 
örnek oluşturur. Bir model, toplumsal yapıyı incelemekte bir kavramsal çerçeve ve 
araç olarak kullanılır. Genel olarak toplumsal tabakalaşma modelleri “Kapalı 
Toplumsal Tabakalaşma”, “Yarı Açık Toplumsal Tabakalaşma” ve “Açık Toplumsal 
Tabakalaşma” olarak üç kısımda incelenir.  

Kapalı, yarı açık ve açık kavramlarıyla kast edilen şey, bu tabakalaşma 
modeli içerisinde bulunan bireylerin tabakalar arasında yer değiştirebilmesinin 
olanaklı olup olmamasıdır. Kapalı tabakalaşma yapısında bireyler ait oldukları 
tabakadan asla ayrılamazlar. Yarı açık modelde bu durum zor da olsa 
gerçekleşebilir. Açık model ise tabakalar arası geçişe en uygun koşulları sağlar. Bu 
üç modelin gerçek yaşamda gözlenen karşılığını ise “kast”, “stand” ve “sınıf” tipi 
tabakalaşma yapıları oluşturur.   

Kapalı (kast) tip toplumsal tabakalaşma                                                                                                                                                                             
Bilinen en eski tabakalaşma modeli Kast Tipi Tabakalaşma’dır. Yapılan çalışmalara 
göre bir zamanlar bütün dünyada gözlenen tabakalaşma tipi de kasttır. Elimizdeki 
tarihsel verilere göre Kast Tipi Tabakalaşma, eski Mısır Uygarlığı’nda, 
Mezopotamya devletlerinde, Antik Yunan kent devletlerinde, Antik Yahudi 
devletlerinde, Roma İmparatorluğu’nda, Arabistan topluluklarında, Polinezya ve 
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Guatemala yerlileri arasında görülmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, dünyanın 
hemen her yerinde yaşayan insan toplumlarının tarihinde Kast Tipi Toplumsal 
Tabakalaşma’nın izlerini bulmak mümkündür. Zaman içerisinde diğer toplumlar 
çeşitli nedenlerle tabakalaşma biçimlerini değiştirirken, Hindistan eski geleneklere 
bağlı kalmıştır. Bu yüzden Kast Tipi Toplumsal Tabakalaşma’nın günümüze en 
yakın örneklerini Hindistan’da bulmak olasıdır.                                                                                                          

   Bu tabakalaşma modelinin nasıl ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle 
birlikte, Hindistan’da art arda süregelen istilaların bir sonucu olarak geliştiği fikri 
genel kabul görmektedir. Kast Tipi Tabakalaşma son derece katı kurallarla 
belirlenmiş bir ilişkiler sistemi üzerine kurulmuştur. Bu modelin adı, her bir 
tabakalaşma düzeyinin adının ‘kast’ olarak tanımlanmasından gelir.  

 Kast Tipi Tabakalaşma’da, tabakalar arası geçirgenlik yoktur. Bu 
tabakalaşma tipi tamamen kapalı bir tabakalaşma modeli oluşturur. Belirli bir 
kastın içerisinde doğan birey ömrü boyunca o kastın içerisinde kalır. Birey, 
doğduğu kast için tanımlanmış mesleğe sahip olabilir ve o kast için tanımlanmış 
işleri yapabilir. Her bir kast, bir alt-kültür çevresi oluşturur. Bu bağlamda her bir 
kastın kendisine ait kültleri, ayinle ilgili törenleri ve tanrıları vardır. 

 Kast Tipi Toplumsal Tabakalaşma iki temel unsura dayanır: saygınlık ve 
din. O hâlde bu tabakalaşma modelinin özelliklerini nasıl sürdürülebildiğini tam 
olarak anlayabilmek için Hindistan’da egemen olan dinsel anlayışın temel 
özelliklerini kısaca bilmemiz gerekmektedir. Hinduizm, Hindistan’da yaygın olan ve 
kast sistemini destekleyen dinsel inanç biçimidir. Bu inanç, üç temel kabule 
dayanır; reenkarnasyon (yeniden doğuş), doğru ibadet ve davranış ve kader[3]. Bu 
inanç sisteminin anlayışı, diğer pek çok dinde var olduğu gibi dünyadaki 
davranışların değerlendirileceği bir “ölümden sonra gidilecek diğer âlem”, “ahiret” 
ve cennet-cehennem ayrımını içermez. Aksine, dünya sürekli bedenlenen ruhun 
fiziksel mekânıdır. Yani Hinduizm’e göre ruh ölümsüzdür, ancak bedenin ölümü 
ruhun yeni bir bedende yeniden dünyaya gelmesinin bir yoludur. Bu şekilde ruh, 
sonsuz bir şekilde tekrar tekrar yeniden doğarak tekâmül eder. Yaşamdaki 
eylemlerin ödülü ya da cezası ise, başka bir âlemde değil bu dünya üzerinde 
gerçekleşir. Bundan sonraki yaşamın şimdikinden daha iyi ya da kötü olması 
insanın dinsel görevlerini doğru yerine getirmesi, içinde bulunduğu kastın 
kurallarına uyması ve geleneğe saygı göstermesiyle ilişkilidir. O hâlde bir sonraki 
yaşamda daha iyi yaşamanın yolu, şimdiki yaşamda tahammül, itaat ve toplumsal 
düzene uyumdan geçmektedir. 

Hindistan tarihinde toplumsal tabakalaşma, uzun yıllar boyunca varlığını 
koruyan kastlardan oluşur. Bütün kastlar arasında sıkı bir alt-üst ilişkisi ve kurallar 
düzeni vardır. Her bir kastın içerisinde de ayrı bir tabakalaşma düzeni gözlenir. Bu 
düzene bağlı kalması sonucunda birey bir üst toplumsal tabakada yeniden doğar. 
Aksi hâlde yeniden bedenlenişi alt kastlarda gerçekleşir. Hindistan üzerinde 
yapılan çalışmalarda başlıca şu kast tipleri belirlenmiştir:  

• Brahmanlar (din adamları, rahipler)  
• Kişatriyalar, (askeri sınıf) 
• Vaişyalar (tüccarlar ve diğer alanlardaki iş adamları) 
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Kast Tipi Toplumsal 
Tabakalaşma, dinsel 

temele dayanır. 

• Sudaralar (işçiler ve zanaatkârlar, emeğini satarak geçinenler)  
• Paryalar (dokunulmazlar olarak da tanımlanan toplum dışına atılmış, 

kendileriyle her türlü temasın yasaklandığı kimseler. Bu durum, 
Hindistan’da bireyin başına gelebilecek en büyük cezalardan biri olarak 
görülür. Bu hâle gelmek için önceki yaşamda büyük günahlar işlemiş olmak 
gereklidir.)  

 
Ayrıca bütün bu kastlar kendi aralarında yeniden bölünerek kastlara ve alt 

kastlara ayrılırlar. 1951 yılında yapılan bir araştırmaya göre Hindistan’da 3,000 
kast ve 26,000 alt kast belirlenmiştir. Modern Hindistan’da resmî olarak kast 
sisteminden söz edilmese de bu yapı geleneklere bağlı olarak varlığını ve etkinliğini 
hâlen sürdürmektedir. 

Yarı açık tip tabakalaşma (stand, zümre ya da katman sistemi) 
Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi Orta Çağ Avrupa’sında şekillenen bir 

sitemdir. Bu sisteme Almanca stand adı verilmektedir. Alman sosyologları olan F. 
Tönnies ve M. Weber bu adı kullandıkları için bu tip tabakalaşmanın adı çeşitli 
kaynaklarda stand olarak geçmektedir. Kelimenin tam anlamıyla Türkçe bir 
karşılığı yoktur. Zaman zaman zümre ve katman kavramları stand yerine 
kullanılmaktadır. Yarı Açık Tabakalaşma, özellikle Orta Çağ zaman diliminde 
Avrupa’da gözlenen bir sistemdir. Bu sistemin temeli, feodalizme dayanır. 
Feodalizm insanlık tarihi içerisinde gözlenen batı kaynaklı üretim ve siyaset 
modellerinden birini oluşturur. Feodalizm, tarımsal üretime dayalıdır. Temel olarak 
bir efendi tarafından askeri hizmet karşılığında toprak dağıtılmasını içerir. Bir 
efendi (senyör) kendisine askeri hizmet sunan “vassal”larına (senyöre bağlı 
soylular) toprak dağıtır. Buna karşın vassallar, senyöre sadakat yemini eder, onun 
emrinde kullanılmak üzere asker yetiştirirler ve onun adına savaşırlar. Her vassal 
kendisine verilen toprakları daha düşük rütbeli astlarına dağıtır ve bu durum 
hiyerarşik bir şekilde devam eder. Bu düzen içerisinde köylüler temel üretim 
gücünü oluştururlar. Köylüler, üretim yaptıkları toprağa bağlıdırlar. Vassallar, 
egemen oldukları köylülerin korunmasını sağlarlar. Köylüler arazisinde yaşadıkları 
vassala bağlıdırlar. Feodal düzen içerisinde merkezî otorite ve devlet birliği söz 
konusu değildir. Bu sistemde devletin iktidarı ve otoritesi parçalanmıştır. Halk 
doğrudan devlete bağlı değil, topraklarında yaşadığı senyörlere bağlıdır. 
Topraklara sahip olanlar kendi arazilerinde adeta minyatür bir devlet düzeni 
kurmuşlardır. Savunma, yönetim ve daha önemlisi yargılama hakkı senyörlere 
aittir. Krallar, neredeyse simgesel yetkilerle donatılmış idareciler 
konumundadırlar. 

En genel tanımıyla Orta Çağ Avrupa’sında gözlenen bu siyasal-ekonomik 
sistemin (feodalim) tabakalaşma biçimi yarı-açık tabakalaşma (stand) olarak 
nitelenir. Bu tabakalaşma, en basit tanımıyla “kılıç tutanlar”, “dua edenler” ve 
“çalışanlar” olarak nitelendirilir.  

Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi (stand) hukuk kuralları sayesinde varlığını 
sürdürür. Elbette bu düzeni destekleyen inanç gibi başka etkenler de vardır. Ancak 
en temel dayanağı, var olan eşitliksizliği sağlayan hukuksal düzenlemelerdir. 
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Yarı açık tip 

tabakalaşma Avrupa 
kıtasında gözlenen bir 

tabakalaşma modelidir. 

Statüler genellikle doğuştan ve kan bağıyla verilmektedir. Kazanılan statü çok az 
gözlenir. Birey ailesinin sosyal tabakasıyla tanımlanır. Stand, kast kadar kapalı bir 
yapıya sahip değildir. En azından teorik olarak bireylerin ait oldukları sosyal 
tabakayı değiştirebilme hakları vardır. Ama bu durum çok az gerçekleşir. Stand tipi 
tabakalaşmanın genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

• Yarı Açık Tabakalaşma (stand), hukuksal düzenlemeler ve kurallar 
sayesinde varlığını sürdürür.  

• Bu tabakalaşma sistemi, toprak sahipliğine ve tarımsal üretime göre 
şekillenmiştir. 

•  Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi’nde, sosyal statüler kazanılmaktan ziyade 
sistem tarafından verilir. Aile ve soy statünün temel belirleyicileridir. 

•  Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi içerisinde teorik olarak tabaka değiştirmek 
ve statü kazanmak olasıdır. Evlilikler ve üstün başarılar sayesinde birey 
sosyal statüsünü ve tabakasını yükseltebilir. Bu açıdan stand, kast kadar 
katı ve kapalı değildir. Ancak bu durum pratikte çok az gerçekleşir.  

 
Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi Avrupa dışında yalnızca bir toplumda daha 

gözlenir; Japonya. Japon tabakalaşma düzeninde, tabakalar farklı isimler taşısalar 
da Avrupa’da gözlenen tabakalaşma sistemiyle çok fazla benzerlikler taşımaktadır. 
Japonya, bu tabakalaşma düzenini 19. yüzyıla kadar korumuştur. Japonya’nın 
Avrupa dışında sanayileşmeyi ve gelişmeyi gerçekleştirebilen tek batı dışı toplum 
olmasında da bu benzerliğin önemi olsa gerek. 

Orta Çağ süresince Avrupa dışındaki diğer toplumlarda farklı tabakalaşma 
sistemleri gözlenebilir. Aynı tarih süreci içerisinde Osmanlı toplumunda da 
Avrupa’dan farklı bir toplum ve tabakalaşma Sistemi söz konusudur. Osmanlı 
toplumu da ekonomik açıdan toprağa ve tarımsal üretime bağlı olarak 
şekillenmiştir. Burada gözlenen tabakalaşma sistemi temel olarak hükümdar, 
yöneticiler ve yönetilenler olarak üçe ayrılır. Biraz daha ayrıntıya girmek gerekirse 
hükümdar (padişah) tek bir hanedana bağlı, soy bağıyla belirlenmiş olarak 
hükmeder. Yönetici tabaka, kendi içerisinde seyfiye (kılıç ehli askerler), ilmiye 
(hukuk, din ve bilim adamları) ve kalemiye (kâtipler, bürokratlar ve memurlar) 
olarak üç ayrı parçaya ayrılır. Yönetilenler ise kentliler (beraya, tüccarlar, esnaf ve 
zanaatkârlar), köylüler (reaya) ve göçerler olarak kendi içerisinde ayrışır.  

Osmanlı toplumunda gözlenen toplumsal tabakalaşmada, Avrupa’da var 
olan toplumsal düzenden en farklı olan yan merkezî otoritenin varlığıdır. Osmanlı 
devleti, her zaman merkezî otoriteye önem vermiştir. Osmanlı toplum düzeninde, 
batıda olduğu gibi parçalı bir siyasal düzen gözlenmez. 

Açık tabakalaşma sistemi (sınıf) 
 Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi eskinin tarımsal üretime yönelik 

toplumsal sistemleri yerini sanayi üretimine uygun toplumsal modellerin almasını 
gerektirmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak toplumsal tabakalaşma 
sistemleri de değişmiştir. Sanayileşmenin beraberinde getirdiği ve günümüzde de 
geçerliliği olan toplumsal tabakalaşma sistemi “Açık Tabakalaşma Sistemi’dir”.  
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Açık tabakalaşma, 
sanayi devriminin 
sonucunda ortaya 

çıkmış bir tabakalaşma 
modelidir. 

 
Açık Tabakalaşma 
Sistemi bireyleri 
doğuştan gelen 

özelliklerinin yerine 
yaşam içerisindeki 
başarılarına göre 

değerlendirir. 

Açık Tabakalaşma Sistemi, diğer tabakalaşma sistemlerine göre daha 
yenidir. Üstelik sürekli değişime açık olması onun tanımlanmasını nispeten 
güçleştirir. Açık tabakalaşma sitemi ekonomi temeline dayalı olarak karşımıza 
çıkar. Sınıf tipi tabakalaşma, kast gibi dinsel ya da stand gibi hukuksal kurallara 
bağlı olarak değil, ekonomik özellikleri temel alarak şekillenir.  

Sınıf tipi tabakalaşmayı sağlayan şey ekonomik özelliklerdir. Bu ekonomik 
özellikleri servetin dağılımı, üretim araçlarına sahip olma ve mesleki farklılaşma 
olarak tanımlayabiliriz. Açık Tabakalaşma Sistemi bireyleri doğuştan gelen 
özelliklerinin yerine yaşam içerisindeki başarılarına göre değerlendirir. Bu 
sistemde statüler verilmekten çok kazanılır. Açık Tabakalaşma Sistemi’nde bireyler 
rahatlıkla var oldukları tabakayı değiştirebilirler. Tabakalar arası geçiş herkese 
açıktır. Zaten sistemin adı da buradan kaynaklanır.  

Açık Tip Tabakalaşma Sistemi’nde, toplum genel olarak alt, orta ve üst 
tabaka olarak ayrılır. Tabaka değiştirmede dinsel ya da hukuksal engeller 
gözlenmez. Her birey yaşam içerisindeki olanaklardan faydalanarak tabakasını 
değiştirme hakkına sahiptir. Açık Tip Tabakalaşma Sistemi’nin genel özelliklerini 
şöyle sıralayabiliriz: 

Açık Tip Tabakalaşma Sistemi’nde, toplum genel olarak alt, orta ve üst 
tabaka olarak ayrılır. Tabaka değiştirmede dinsel ya da hukuksal engeller 
gözlenmez. Her birey yaşam içerisindeki olanaklardan faydalanarak tabakasını 
değiştirme hakkına sahiptir. Açık Tip Tabakalaşma Sistemi’nin genel özelliklerini 
şöyle sıralayabiliriz:  

• Açık Tip Tabakalaşma Sistemi (sınıf) ekonomik temellidir. Sınıflar maddi 
kaynaklara sahip olma noktasındaki eşitsizliklere bağlı olarak var olurlar.  

• Açık tip tabakalaşma sistemleri katı değil, değişkendir. Toplumsal 
koşulların değişmesine bağlı olarak değişirler. Sınıflar, dinsel ya da yasal 
kuralarla oluşmazlar. Sınıflar arasındaki sınırlar asla kesin ve keskin 
değildir.  

• Açık tip tabakalaşma düzenlerinde, bireyler tabakalarını yalnızca doğumla 
edinmezler. Bireylerin toplumsal statülerinin önemli bir kısmı kazanımla 
elde edilir. Bireyler olumlu ve olumsuz yönde tabakalar arasında hareket 
edebilirler.  

•  Açık tip tabakalaşma sistemlerinde ilişkiler diğer sistemlere oranla daha 
büyük çaptadır. Bu ilişkiler, bireysel değil daha karmaşık ve uzaklık 
gözetilmeksizin gerçekleştirilir [2].  

Sınıf kavramı ilk kez Alman sosyolog ve iktisatçı Karl Marks tarafından 
kullanılmıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesi sonucunda tarımsal üretim ve buna 
dayalı olan Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi de etkililiğini yitirmiştir. Sanayinin iş 
gücü gereksinimini karşılamak için yoğun bir iç göç yaşanmıştır. Bütün bu 
gelişmelerin bir sonucu olarak işçiler (proletarya) yeni bir toplumsal kesim olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu dönem içerisinde yaşanan gelişmeleri gözlemleyen Marks, 
yeni tabakalaşma düzenini tanımlamıştır. Marks açısından sınıf, üretim araçlarına 
sahip olma veya olmama ile ilgili bir durumdur. İnsanlar üretim araçları ile olan 
ilişkilerine göre tabakalaşırlar. Marks’ın kuramı sanayi çağının ilk dönemlerini 
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Toplumsal hareketlilik 
kavramı ile kast edilen 
bireylerin toplumsal 

tabakalar arasında geçiş 
yapabilmesidir. 

temel alarak geliştirilmiştir. Bu dönemde gelişen işçi sınıfı (proletarya) ile patronlar 
(burjuvazi) arasında bir çıkar çatışması yaşanmaktadır. Marks’ın düşüncesinde bu 
durum, “sınıf çatışmasıdır”. 

Zaman içerisinde yaşanan değişmelerle sadece ekonomik temele dayalı bu 
açıklamanın tabakalaşma oluşumunu tam olarak açıklayamayacağı iddia edilmiştir. 
Yine bir Alman sosyolog Max Weber, üretim araçları ve ekonomik durumun yanı 
sıra ele alınması gereken iki önemli toplumsal durumun daha bulunduğunu öne 
sürmüştür; statü ve parti. Bunlardan birincisi, toplumsal değerlendirmeyi;, ikincisi 
ise siyasal etkiyi tanımlar. Weber’e göre sanayi sonrası toplumlarda gözlenen 
toplumsal tabakalaşma sadece ekonomik ölçütler göz önüne alınarak açıklanamaz. 
Bu tartışmalar, günümüz dünyasının gelişimi içerisinde de varlığını 
sürdürmektedir. 

Günümüz dünyasında gelişmiş toplumlarda gözlenen tabakalaşma sistemi 
Açık Tabakalaşma Sistemi’dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sistem içerisinde 
tabakalar arasında hukuksal ve dinsel sınırlamalar yoktur. Bu sayede bireyler 
gereklerini yerine getirdikleri takdirde mevcut sosyal konumlarını değiştirme 
olanağına sahiptirler. Bu düzen, toplumsal hareketliliğe izin verdiği ve tabakalar 
arası geçişe açık olduğu için açık tip tabakalaşma olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
bu geçirgenliğin eşitlikçi bir yapıda var olduğunu öne sürmek tartışmalıdır. 

 

 

TOPLUMSAL HAREKETLİLİK 
 Toplumsal hareketlilik kavramı, toplumsal yapıda ya da fiziksel düzlemde 

gerçekleştirilen her türlü yer değiştirmeyi ifade eder. Bireyler ya da gruplar, 
toplumsal tabakalar arasında ya da coğrafi yaşam alanlarında yer değiştirebilirler. 
Bir birey elindeki olanakları kullanarak bir üst toplumsal tabakaya geçebilir ya da 
aksine bu olanakları kötü kullanarak, mevcut tabakasından daha aşağı düşebilir. 
Bu duruma toplumsal hareketlilik adı verilmektedir. Bir bireyin toplumsal 
tabakasını değiştirmeden yaşam alanını değiştirmesi de toplumsal hareketlilik 
olarak tanımlanır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bireylerin mevcut toplumsal 
tabakalarını ya da yaşam alanlarını değiştirmeleri toplumsal hareketlilik olarak 
tanımlanır. Toplumsal hareketlilik iki biçimde gerçekleşir; dikey hareketlilik ve 
yatay hareketlilik. 

Dikey Toplumsal Hareketlilik 
Dikey toplumsal hareketlilik, bireylerin bir tabakadan diğerine geçişlerine 

verilen isimdir. Dikey hareketlilik iki biçimde gerçekleşir: alt tabakadan üst 
tabakaya doğru geçiş ya da üst tabakadan alt tabakaya geçiş. 

Bi
re
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• Sizce sosyal eşitsizliklerin ve tabakalaşma düzeninin olmadığı 
bir toplumsal yaşam olası mıdır?
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Yatay toplumsal 

hareketlilik, bir birey ya 
da grubun, yaşam 

standartlarını 
değiştirmeden içinde 

bulunduğu tabaka 
içerisindeki sosyal 

konumunu değiştirmesi 
durumudur. 

 
Bu toplumsal hareketlilik türü içerisinde bireylerin statüsü ve saygınlığı da 

artar veya azalır.  

Dikey hareketlilik açık tip toplumsal tabakalaşma sistemi içerisinde sıklıkla 
gözlenebilir. Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi’nde ise ender olarak görülür. Kapalı 
tabakalaşma sistemi içerisinde ise asla görülmez.  

Modern toplumlarda, açık tabakalaşma tipi içerisinde dikey hareketliliği 
arttıran etkenlerden en önemlisi bu tür bir hareketi önleyen yasaların toplum 
içerisinde bulunmamasıdır. Modern toplumlarda eğitim olanaklarının artırılmış 
olması, bireylerin eğitim sayesinde sosyal konumlarını değiştirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Bireylerin yeteneklerine uygun eğitim almaları ve meslek 
edinebilmeleri yukarı doğru sosyal hareketi artırmaktadır. Ayrıca modern 
toplumlarda gözlenen bireyler arası rekabet de yukarı doğru toplumsal 
hareketliliği teşvik eden unsurlardan biridir.  

Aşağı doğru toplumsal hareketlilik ise toplum düzeninde istenmeyen bir 
durumdur. Bu durum genellikle toplum için olumsuz olarak nitelenen ortamlarda 
sıkça karşımıza çıkar. Ekonomik kriz dönemlerinde fabrikaların ve iş yerlerinin iflas 
etmesi sonucunda işçilerin işsiz kalması veya fabrikatörlerle patronların iflas 
sonucunda geçinmek için aynı ortamda çalışmak zorunda olmaları gibi durumlar 
bu tür hareketliliğe örnek oluşturur.  

Yatay Toplumsal Hareketlilik  
 Yatay toplumsal hareketlilik, bir birey ya da grubun, yaşam standartlarını 

değiştirmeden içinde bulunduğu tabaka içerisindeki sosyal konumunu değiştirmesi 
durumudur. Yatay hareketlilik içerisinde statü ya da prestijin artması söz konusu 
değildir. Bir memurun çalıştığı kurumdan başka bir kuruma aynı işe atanması, bir 
işçinin çalıştığı fabrikayı değiştirmesi ya da bir fabrikatörün yeni bir fabrika açması 
bu tür hareketliliğe örnek olarak gösterilebilir. Benzer şekilde bir öğretmenin 
başka bir yerleşim yerine tayininin çıkması sonucu taşınması da yatay toplumsal 
hareketliliğe örnektir.  

Yatay toplumsal hareketlilik iki şekilde gerçekleşir; toplumsal yapı içerisinde 
yatay hareketlilik ve coğrafi alanda yatay hareketlilik. Toplumsal yapı içerisinde 
yatay hareketlilik, bireyin sahip olduğu mesleği ya da işi değiştirmesidir. Bu meslek 
değişimi, yaşam standartları üzerinde büyük bir etki yapmayacak şekilde 
gerçekleşirse yatay hareketlilik olarak tanımlanır. Özel bir dershanede çalışan 
öğretmenin devlet okulunda göreve başlaması, bir işçinin tencere üreten bir 
fabrikadan otomobil üreten bir fabrikaya geçmesi bu duruma örnektir.  

Ö
rn

ek •Bir iş adamının iflas ederek yaşamını işçi olarak sürdürmesi 
yukarıdan aşağıya toplumsal hareketliliğin varlığını anlatır. Bir 
işçinin birikimlerini değerlendirerek ya da başka seçenekler 
dahilinde fabrikatör olması ise aşağıdan yukarıya geçişe örnektir.
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Coğrafi alanda yatay hareketlilik ise bireylerin bir şehirden başka bir şehre, 
bir ülkeden başka bir ülkeye gidip yerleşmesiyle gerçekleşir. Çalışmak için yurt 
dışına gitmek, kırsal bölgelerden kent merkezlerine göç bu duruma örnek olarak 
verilebilir.  

Toplumsal hareketlilik gerek yatay gerek dikey boyutta olsun, ancak açık tip 
toplumsal tabakalaşma sistemlerinde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Diğer 
tabakalaşma sistemlerinde bu durum ya hiç yoktur, yasaklanmıştır ya da oldukça 
ağır koşullara bağlanmıştır. Modern toplum yapılarını, geçmiş toplum yapılarından 
ayıran en önemli farklardan biri de budur.  

 
İDEOLOJİ  

İdeoloji kelimesinin anlam olarak karşılığı, siyasi veya toplumsal bir öğreti 
oluşturan, bir hükûmetin, partinin davranışlarına yön veren politik, hukuki, 
bilimsel, felsefi, dini, ahlaki, estetik düşünceler bütünü olarak gösterilir. Sosyoloji 
açısından yaklaşıldığında da anlam çok değişmez. İdeoloji, herhangi bir toplumsal 
kümenin (ulus, toplumsal tabaka, meslek ya da dinsel grubun) yaşamına yön veren 
ve kendi içerisinde uyumlu bir düzen oluşturan düşünce, inanç ve düşünüş 
biçimlerinin tümüdür [4]. Başka bir deyişle ideoloji, insanların doğayı ve toplumu 
açıklamaya yönelik duygularını, düşüncelerini, tutumlarını içeren düşünce ve fikir 
sistemine verilen isimdir.  

İdeoloji kavramı, ilk kez bir Fransız filozofu olan Destutt de Traccy (1755-
1836) tarafından kullanılmıştır. Onun kullandığı anlamda ideoloji, düşünceleri 
inceleyen bir bilim dalının adıydı. Ama kısa süre içerisinde kavramın anlamı 
değişime uğrayarak yaşamı anlamaya ve yönlendirmeye yönelik sistematik bir 
düşünceler bütünü hâline dönüştü. Zaman içerisinde ideoloji kavramı, bir 
toplumsal sınıfa, kesime ya da gruba ait çıkarları meşrulaştırmaya yarayan 
düşünceler sistemi olarak algılanmaya başladı. Günümüzde ideoloji genellikle bu 
anlamıyla kullanılmaktadır.  

İdeolojinin gündeme gelişi ve sosyoloji içerisindeki genel kullanımı açısından 
ele alındığında, sanayi devrimi sonrasında gelişen bir kavram olarak görülür. 
İdeoloji üzerine yapılan neredeyse bütün açıklamalarda sınıf çatışmasının izlerini 
bulmak olasıdır.  

Bi
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•Sizce toplumsal hareketlilik toplum yaşantısında olumlu ya da 
olumsuz ne tür etkilerde bulunabilir? Değerlendiriniz.
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  İdeoloji, siyasal ve 
toplumsal bir öğreti 

oluşturan düşünceler 
bütünüdür. 

 
Şekil 5.3. Marksist ideoloji açısından kapitalizm ve insan 

İdeoloji kavramını önemseyen bazı önemli sosyologlarca ideoloji kavramı 
şu biçimlerde yorumlanmıştır; K. Marks’a göre ideoloji, görünüşte mantıklı, fakat 
aslında bir egemen sınıfın çıkarlarını koruyan düşünceler sistemidir. Bu düşünceler 
sistemi, egemen sınıf tarafından bağımlı sınıflara benimsetilir. Bu bağlamda ele 
alındığında ideoloji, toplumun yapısına ilişkin bir yanılsamalar sistemidir.  

Bilgi sosyolojisi konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan K. Manheim, 
ideolojiyi tarihin belirli bir döneminde bir sosyal sınıfın çıkarlarını az ya da çok 
aldatıcı olarak evrenselleştirmesi olarak tanımlar.  

L. Althusser açısından ise ideoloji, kendi içerisinde mantıklı bir tutarlılığı 
olan, bir toplum içerisinde belirli bir işlevi ve amacı olan düşünceler bütünüdür.  

C. Levi Strauss’a göre ise ideoloji, bizlere toplumun haritasını veren toplum 
içerisinde hareket etmemizi kolaylaştıran düşünceler sistemidir[5].  

İdeoloji, insan yaşamının bütün yönlerini kapsamına alan ve belirli bir 
anlayışa dayalı olarak bunun nasıl olması ve yorumlanması gerektiğini belirli bir 
siyasal düzen içerisinde tanımlayan bir düşünceler sistemidir. Hiç bir ideoloji bir 
toplumun tamamını kapsayıcı aşamaya erişemez. Çünkü yapısı gereği ideoloji, 
toplumun sadece belirli bir kesiminin çıkarlarını ön plana alarak var olur. Bu 
durumda bir ideolojinin topluma egemen olabilmesi için diğer toplumsal 
kesimlerle ve ideolojilerle mücadele etmesi zorunlu hâle gelir. Bu yüzden sıklıkla 
ideoloji kavramı devrimle birlikte kullanılmaktadır.  

DEVRİM  
Devrim kelimesi, genel olarak bir şeyin hızlı ve köklü değişimi anlamında 

kullanılır. Sosyoloji açısından devrim kavramı ise, sosyal yapıda meydana gelen ani 
ve köklü değişimleri anlatır. Bu değişim, toplumsal yapıdaki kurumların, insanlar 
arasındaki ilişkiler sisteminin tamamen farklılaşmasını kapsar. Bir devrim 
sonucunda toplumsal yapı tamamen yeni ilkelere göre yeniden şekillenir.  
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Devrim, toplumsal ve 
siyasal düzenin kısa 

zamanda kökten 
değişmesi durumudur. 

Devrim kavramı, sosyoloji içerisinde iki farklı biçimde kullanılır. Bunlardan 
birincisi, siyasal anlamdaki kullanımdır. Bu anlamda devrim, var olan yönetim 
biçiminin, siyasal kurumların, iktidarı belirleme biçimlerinin ve otorite yapısının 
değişmesi anlamında kullanılır. Bu bağlamda devrimi bir toplumda yönetici sınıfı 
ya da zümreyi şiddete dayanarak ve zor kullanarak yerinden atarak yeni bir 
yönetim kurulması yoluyla sosyal yapıda değişiklikler oluşturulması olarak 
tanımlamak mümkündür. Yönetimle başlayan bu değişim beraberinde toplumsal 
yapıda da köklü değişimler getirir. Örneğin toplumun tabakalaşma sistemi 
değişebilir.  

 
Devrimin diğer kullanım biçimi daha geniş kapsamlıdır. Bu anlamıyla 

kullanıldığında devrim, ideoloji ve şiddet etkenlerinden daha çok sosyal yapıdaki 
köklü değişmeleri tanımlar. Bu bağlamda ele alındığında, sadece siyasal 
dönüşümler değil, aynı zamanda toplumsal yaşamı etkileyen, şiddet unsuru 
içermeyen toplumsal dönüşümler de devrim olarak tanımlanırlar. Toplumsal 
yaşamda gerçekleşen devrimlere örnek olarak sanayi devrimi verilebilir. Sanayi 
devrimi sonucunda üretim ilişkileri sistemi bir anda ve hızla değişmiş, bunun bir 
getirisi olarak bütün toplumsal ilişkiler sistemi yeniden yapılanmıştır. Avrupa’da 
tarımsal üretime bağlı olarak varlığını sürdüren Yarı Açık Tabakalaşma Sistemi ve 
aristokrasi, yeni koşullar karşısında ortadan kalkmıştır. Bu yönden bakıldığında 
sosyoloji açısından toplumsal yaşamı ve ilişkiler sistemini kökten değiştiren bir 
iletişim devriminden, kadın hakları devriminden ve cinsel devrimden de söz etmek 
olasıdır. Bütün bu ve benzeri devrimlerde kast edilen şey, adı geçen olgu ve 
ilişkiler sisteminin eskisinden köklü bir şekilde tamamen farklılaşmasıdır.  

Siyasal alanda gerçekleşen devrimler bir ideolojiye ve şiddete bağlıdır. 
Devrim, genellikle zor kullanmadan başka yol kalmadığına kitleler ikna edildiğinde 
ortaya çıkar. Fransız devrimi, krallık yönetimi ve onu destekleyen soylu sınıfın 
uzlaşmazlığına karşı gerçekleştirilmiş bir kitlesel eylemdir. Düzeni güce başvurarak 
değiştirmek, kitlelerin desteğini sağlayarak gerçekleşebilir.  

Toplumsal yaşamda gerçekleşen devrimler ise şiddete gerek duymadan 
gerçekleşebilirler. Teknolojik ilerlemeler, yaşam koşullarında meydana gelen 
değişmeler bu tür devrimleri tetikler. Her iki devrim tipinde de ortak olan ana 
unsur ise gerçekleşen devrimi bir kitlenin benimseyip sahiplenmesidir.   

 

Ö
rn

ek •Bu anlamda gerçekleşen devrimlere örnek olarak Fransız 
(1789) ve Bolşevik (1917) devrimleri verilebilir. Her iki 
devrimde de yönetici kesim değişmiş, ülkelerin siyasal 
rejimleri dönüşmüş, devrim sonrasında toplumsal 
tabakalaşma sistemi eskisinden farklılaşmıştır. Her iki 
devrimden sonra da toplum, devrim öncesinden çok farklı 
kurumsal yapılara ve ilişkiler sistemine sahip olmuştur.
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Birey açısından kimlik, 
bireyin kendisini “ne” 

olarak tanımladığı, 
toplum açısından kimlik 

ise toplumun o bireyi 
“ne” olarak 
gördüğüdür. 

TOPLUMSAL KİMLİK  
 Kimlik, sosyolojik düşüncede üzerinde çok konuşulan bir kavramdır. Ama 

net ve açık bir tanımlamasına ulaşmak oldukça zordur. Çünkü toplumsal yapı 
değişip karmaşıklaştıkça, kimlik sorunu da aynı ölçüde karmaşıklaşmaktadır.  

Kimlik kavramı birey ve toplum açısından iki yönlü olarak ele alınabilir. Birey 
açısından kimlik, bireyin kendisini “ne” olarak tanımladığı, toplum açısından kimlik 
ise toplumun o bireyi “ne” olarak gördüğüdür. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, bireysel kimlik tanımlamasının toplumsal yaşamdan ve değerler 
sisteminden bağımsız olmadığını hatırlamaktır.  

Birey, kim olduğu sorusuna yanıtını toplum içerisinde öğrendiği değerler 
sistemine ve içinde bulunduğu kültür grubunun yaklaşımına göre verir. Bireyin 
kimliği iç içe geçmiş birden fazla kimliğin bileşkesinden oluşur. Bu kimlikler 
içerisinde gramatikal kimlik (bir isim sahibi olmak), hukuki kimlik, cinsel kimlik, 
etnik kimlik, kültürel kimlik vb. sayılabilir [6]. Tüm bu farklı kimliklerin birleşimi 
bireyin kendisine yönelttiği kim olduğu sorusunun yanıtını verir. Toplumsal açıdan 
bakıldığında ise toplumun bireye verdiği anlam ön plana çıkmaktadır. Kimlik, hem 
içe dönük hem de dışa dönük bir kavrayışın sonucudur. Kimliğin oluşumunda hem 
bireyin kendisini nasıl tanımladığı hem de başkalarının onu nasıl gördüğü, 
tanımladığı önemlidir. Kimlik konusunda bireyin anlayışıyla toplumun 
değerlendirmesi, genellikle örtüşür. Ama zaman zaman çelişkiler ortaya çıktığında 
toplumun kimlik konusundaki değerlendirmesi ön plana çıkar. Örneğin herhangi 
bir ülkeye göç eden bir kimse kendisini yerleştiği ülkenin asli bir unsuru olarak 
tanımlayabilir. Ama içerisinde yaşadığı toplum onun kimliği hakkında aynı 
kanaatte değilse bu sadece kendi kendini kandırmadan öteye gidemez. Dolayısıyla 
burada kendi kendini tanımlama bireyin kimliği hâline dönüşemez. 

Kimlik bireylerin ne olduğunu belirlerken diğer taraftan da onları 
diğerlerinden ayrıştırır. “Ben” söz konusu olduğunda bir de benim dışındakilerin 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bireysel anlamdaki “ben” ve “öteki” ayrımı, 
toplumsal anlamda “biz” ve “ötekiler” hâline dönüşür. Kimlik beni ve bizi 
diğerlerinden ayıran başlıca unsurdur. Bir kez “öteki” belirlendikten sonra “bizi” 
ona göre tanımlama olanağına da sahip oluruz. Ötekinde olmayan ama bizde olan 
şey, bizi ötekinden ayıran şeydir. Kısaca öteki, kendimizi tanımlamamızda bize 
yardımcı olur. 

Modern toplumlarda bireyselliğin artması ve toplumsal baskının azalmasının 
sonucu olarak bireylerin farklı kimlikler içerisinden seçim yapma olanaklarının 
arttığı öne sürülmektedir. Örneğin, bireylerin artık doğuştan gelen cinsel 
kimliklerini de değiştirebildikleri öne sürülmektedir. Bu kısmen doğru bir 
yaklaşımdır. Ama bu, kontrol mekanizmalarının gücünü hafife almak anlamına da 
gelebilir. Bireylerin tercihleri toplum tarafından her hâlükârda sınırlandırılır. Siyahi 
bir Amerikalı, istediği kadar beyazlarla eşit olduğunu iddia etsin, toplumsal 
desteğe sahip olmadığı sürece hep öteki olarak kalacaktır. Toplumsal desteği elde 
etmek ise uzun zaman alacak ve kolay olmayacak bir süreçtir. Bu durum sadece 
yasalarla sınırlı bir değişim süreci değildir. Aslında sorun, yasalardan değil 
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toplumsal değerler ve geleneklerden kaynaklanır. Toplumların ön yargıları ve 
değerlendirmelerini yıkmak ya da değiştirmek kolay değildir. Bugün Amerika 
Birleşik Devletleri başkanının siyahi olması, toplumsal kimlik algısının değiştiğini 
göstermek için yeterli bir örnek değildir. Örneğin, bugünün Amerika’sında bir 
görüşmeye giden iki polis dedektifinden birisi beyaz biri siyahsa, görüşmeye 
katılanların büyük çoğunluğu beyaz olan dedektifi amir-üst rütbeli olarak kabul 
etmektedir. Üstelik bu durum görüşülen kişinin siyah ya da beyaz olmasıyla da 
ilişkili değildir. 

Kimlik kavramı bu toplumsal boyutuyla sosyolojinin ilgi alanlarından birini 
oluşturur. Kimliğin toplumla etkileşim sonucu kazanılan ya da verilen bir şey mi 
olduğu tartışma konusudur. Genel kanaat her iki unsurun da etkili olduğu 
yönündedir. Ancak kimliğin toplum tarafından verilen unsurlarının daha güçlü 
olduğu da açık bir gerçektir. 
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Ö
ze

t •Sosyolojik düşünce içerisinde ön plana çıkan bazı kavramları kısaca bu bölüm 
içerisinde açıklamaya çalıştık. Bu kavramlar; 

•Toplumsal tabakalaşma, insanlar arası eşitsizliğin kurumsallaşmış hâle 
gelmesidir. İnsanların ortak özellikler ve yaşam koşulları içerisinde bir arada 
sınıflandırılmasına toplumsal tabakalaşma denir. Toplumsal tabakalaşma, 
insanlığın tarihsel gelişimi içerisinde çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Toplumsal tabakalaşma, zaman içerisinde değişik toplumlarda değişik 
biçimlerde karşımıza çıkar. İnsanlar arasında eşitliği sağlama, bir ideal olarak 
bütün toplumsal düzenlerde ve çağlarda söylem olarak bulunmaktadır. Ancak 
bu eşitlik ideali en azından büyük toplumlar açısından yalnızca ideal olarak 
kalmış, gerçekleşme şansını bulamamıştır.

•Genel olarak toplumsal tabakalaşma modelleri “kapalı toplumsal 
tabakalaşma”, “Yarı Açık Toplumsal Tabakalaşma” ve “açık toplumsal 
tabakalaşma” olarak üç kısımda incelenir

• Toplumsal hareketlilik, bireylerin var olan toplumsal tabakalar arasında yer 
değiştirmesidir.  Toplumsal hareketlilik kavramı, toplumsal yapıda ya da fiziksel 
düzlemde gerçekleştirilen her türlü yer değiştirmeyi ifade eder. Bireyler ya da 
gruplar, toplumsal tabakalar arasında ya da coğrafi yaşam alanlarında yer 
değiştirebilirler. Bir birey elindeki olanakları kullanarak bir üst toplumsal 
tabakaya geçebilir ya da aksine bu olanakları kötü kullanarak, mevcut 
tabakasından daha aşağı düşebilir.

•Dikey toplumsal hareketlilik, bireylerin bir tabakadan diğerine geçişlerine 
verilen isimdir. Dikey hareketlilik iki biçimde gerçekleşir; alt tabakadan üst 
tabakaya doğru geçiş ya da üst tabakadan alt tabakaya geçiş.

•Yatay toplumsal hareketlilik, bir birey ya da grubun, yaşam standartlarını 
değiştirmeden içinde bulunduğu tabaka içerisindeki sosyal konumunu 
değiştirmesi durumudur. Yatay hareketlilik içerisinde statü ya da prestijin 
artması söz konusu değildir

•Toplumsal hareketlilik gerek yatay gerek dikey boyutta olsun, ancak açık tip 
toplumsal tabakalaşma sistemlerinde rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Diğer 
tabakalaşma sistemlerinde bu durum ya hiç yoktur, yasaklanmıştır ya da 
oldukça ağır koşullara bağlanmıştır. Modern toplum yapılarını, geçmiş toplum 
yapılarından ayıran en önemli farklardan birisi de budur.

•İdeoloji, insanların çevrelerini ve toplumsal yaşamı nasıl anlayıp açıklamaları 
gerektiğini belirten düşünceler sistemidir. İdeoloji kelimesinin anlam olarak 
karşılığı, siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, partinin 
davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, ahlaki, estetik 
düşünceler bütünü olarak gösterilir. Sosyoloji açısından yaklaşıldığında da 
anlam çok değişmez. İdeoloji, herhangi bir toplumsal kümenin (ulus, toplumsal 
tabaka, meslek ya da dinsel grubun) yaşamına yön veren ve kendi içerisinde 
uyumlu bir düzen oluşturan düşünce, inanç ve düşünüş biçimlerinin tümüdür

•Devrim, toplumsal yaşamın ya da siyasal düzenin aniden, hızla ve kökten 
değişmesine verilen isimdir. 

•Kimlik ise bireylerin, toplumsal grupların ve etnisitelierin kendilerini tanımlama 
biçimleri ve diğerlerinin onları algılama biçimlerinin bileşkesidir. Kimlik kavramı 
bu toplumsal boyutuyla sosyolojinin ilgi alanlarından birisini oluşturur. Kimliğin 
toplumla etkileşim sonucu kazanılan ya da verilen bir şey mi olduğu tartışma 
konusudur. Genel kanaat her iki unsurun da etkili olduğu yönündedir. Ancak 
kimliğin toplum tarafından verilen unsurlarının daha güçlü olduğu da açık bir 
gerçektir
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  DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmayı oluşturan etkenlerden 

biri değildir?  
a) Ekonomik güç  
b) Aile ve soy  
c) Dinsel inanışlar  
d) Yasalar  
e) Toplumsal hareketlilik  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi tarih içerisinde gözlenen toplumsal tabakalaşma 
sistemlerinden biri değildir?  
a) Kast  
b) Yarı Kapalı Tabakalaşma  
c) Açık Tabakalaşma  
d) Toplumsal Gruplaşma  
e) Sınıf  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası eşitsizliği sağlayan etkenlerden biri 
değildir?  
a) Irk  
b) Kilo  
c) Din  
d) Cinsiyet  
e) Statü  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kapalı tabakalaşmanın özelliklerinden biri değildir?  
a) Dinsel inançlara dayanması  
b) Toplumsal tabakalar arasında geçişe izin vermemesi  
c) Toplumsal hareketliliğe olanak sağlaması  
d) Toplumsal tabakalar arasında sıkı kurallara dayalı bir ilişki sistemi 

uygulaması  
e) Ekonomik temele dayanmaması  

 

5. Yarı Açık Toplumsal Tabakalaşma Sistemi’nin temel özelliklerinden biri 
aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Aile ve soy ilişkisine önem vermesi  
b) Ekonomik çıkarlara göre şekillenmesi  
c) Tabakalaşma modelinin dinsel temele sahip olması  
d) Burjuvazi-proletarya ayrımına dayanması  
e) Bütün insanların yasalar önünde eşit olduğunu temel alması  
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6. Açık Tip Tabakalaşma Sistemi’nin diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Kast  
b) Stand  
c) Sınıf  
d) Grup  
e) Elitizm  

 

7. Seçkinci anlayış aşağıdakilerden hangisini kendisine temel olarak alır?  
a) Bütün insanlar doğuştan birbirlerine eşittirler.  
b) Bütün insanlar yasalar önünde eşittirler.  
c) Bütün insanlar çalışarak birbirine eşit olabilirler.  
d) Kadınlar ve erkekler birbirine eşit değildir.  
e) İnsanlar arasında bazıları diğerlerinden farklı ve üstün özelliklere 

sahiptir.  
 

8. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi açık tip toplumsal tabakalaşma sisteminin 
başlangıcında var olan çatışma hâlindeki toplumsal tabakaları tanımlar?  
a) Proletarya-burjuvazi  
b) Brahmanlar-paryalar  
c) Senyörler-serfler  
d) Avukatlar-savcılar  
e) Seçkinler-sıradanlar  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliğe örnek olarak verilebilir?  
a) Bireyin Ankara’dan Erzurum’a tayininin çıkması  
b) Bireyin köyden kente göç etmesi  
c) Bireyin hayvancılık için yaylaya çıkması  
d) Bireyin tatile gitmesi  
e) Bireyin işyerinin iflas etmesi sonucu işsiz kalması  

 

10. Toplumsal bir ideolojinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
sayılamaz?  
a) Toplumun tamamı tarafından kabul görmesi  
b) Belirli bir toplumsal tabaka ya da grubun çıkarlarını savunma  
c) Belirli bir toplumsal grubun ya da tabakanın çıkarlarını aklileştirme  
d) Kitleleri etkileme  
e) Dünyayı anlayıp yorumlama noktasında bir bakış açısına sahip olma  

 
 
 
 

 
Cevap Anahtarı:  

1.e, 2.d, 3.b, 4.c, 5.a, 6.c, 7.e, 8.a, 9.e, 10.a 
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