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• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Sosyolojinin alt disiplinlerinden
yaşlılık , gençlik, beden, sağlık ve
sanat sosyolojisi hakkında bilgi sahibi
olacak,
• Sosyolojik yaklaşımların yaşlılık,
gençlik, beden, sağlık ve sanatı nasıl
analiz ettiğini anlayabilecek,
• Yaşlılık, gençlik, beden, sağlık ve sanat
sosyolojisinin işlevini öğrenebilecek,
• Yaşlılığın, gençliğin, bedenin, sağlığın
ve sanatın sosyolojik açıdan bütüncül
değerlendirilmesinin farkına
varacaksınız.
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Sosyolojinin Alt Disiplinleri

GİRİŞ
Sosyolojik olarak
yaşlanma, insanları
yaşlandıkça
etkileyen biyolojik,
ruhsal ve toplumsal
süreçlerin birleşimi
olarak
tanımlanabilir.

Sosyal olayları, sosyal kurumları ve sosyal değişimleri neden-sonuç ilişkisi
bağlamında inceleyen sosyoloji; insanın ve toplumun olduğu her alanda bilgi
üretir. Bilgi, suje (bilen) ve obje (bilinen) arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Bu
bağlamda, sosyal bilimlerde üretilen bilgi sürecinde, suje konumundaki sosyal
bilimcinin incelediği objeler, bizatihi sujeler olduğu için sosyal bilimlerde bilgi
üretmek daha subjektif olabilmektedir. Çünkü ruhsal yapısı ve sosyal örüntüsüyle
insanı inceleyen sosyal bilimler, insanın “sosyal bir varlık” olmasının getirdiği
çeşitlilik ve görecelik boyutuna önem vermek durumundadır.
Bu durum, sosyal bilimler için bir eksiklik ve sorun teşkil etmemelidir. Bu
gerçeklik, sosyal bilimciye bilgi üretme sürecinde olabildiğince objektif olabilme,
göreceliği dikkate alarak incelediği sorunsalları çok değişkenli ve bütüncül olarak
inceleme sorumluluğu getirir.
Toplumsal ilişki örüntüsü içindeki bireyi ve toplumu inceleyen sosyolojinin,
insanın toplumsal eylemlerine ilişkin hemen her alanda alt uzmanlık alanları
oluşmuştur. Felsefeden bağımsızlaşan bilimler, kendi bilimsel geleneklerini
oluşturduktan sonra, zamanla inceledikleri objelerin çeşitliliğine göre alt uzmanlık
alanları meydana getirmişlerdir. Nasıl toplumda iş bölümü varsa bilimlerde de iş
bölümü ile bilgi üretilmektedir.
Bu ünitede, günümüzde popüler olan ve son yıllarda alt disiplinler olarak
bilimsel geleneklerini oluşturan yaşlılık, gençlik, beden, sağlık ve sanat sosyolojisi
tanıtılmaya çalışılacaktır. İnsana ait ve toplumsal olgular olan yaşlılık, gençlik,
beden, sağlık ve sanat olguları sosyolojinin ilgi alanına girer. Sosyolojinin bu alt
dalları, inceledikleri objeleri sosyolojide kullanılan paradigmalarla ve bütüncül
sosyolojik analizle açıklar.
Hayatın içinden ve hayatı anlatan bir bilim olan sosyoloji, toplum içinde
yaşayan herkes için gerekli olan bir bilimdir. Marx’ın Latin şairi Horatius’un
dilinden söylediği sözü, sosyoloji için de kullanabiliriz: “Anlatılan senin
hikâyendir!” Sosyoloji, insana ve topluma dair bilimsel söz söyler. İnsanı ve
toplumu anlamak isteyen için sosyoloji, geniş bir bakış açısı sağlar.

YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ (GERONTO SOSYOLOJİ)
İnsan hayatında yaşlılık olgusu, yaşam döngüsünde önemli bir aşamadır.
Bireysel olarak yaşlılık ve yaşlanma insan ömründe bir dönem iken, toplumsal
anlamda nüfusun yaşlanması ve yaşlı nüfusun oranının artması toplum açısından
önemli değişim ve dönüşümleri üreten bir durumdur. Sanayileşmiş Batı
toplumlarında nüfus gittikçe yaşlanırken, Türkiye’nin nüfusunun da son yıllarda
yaşlandığı gözlenmektedir.
Yaşlılığı inceleyen bilim dalları, kendi bilim geleneklerine göre
farklılaşmaktadır. Gerontoloji, yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına
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Yaşlılık Sosyolojisi (geronto-sosyoloji) ise, sosyal yaşlanma kavramına dikkati
çeker. Sosyolojinin bu alt disiplini yaşlının sosyal uyumu, yaşlının kendini
algılaması, yaşlının topluma aktif katılımının sağlanması vb.’lerine yönelik
politikaların belirlenmesinde temel oluşturacak yaklaşım ve kuramları bir potada
toplamaya çalışır [2].

Bireysel Etkinlik

Sosyal olayları, sosyal
kurumları ve sosyal
değişimleri nedensonuç ilişkisi
bağlamında
inceleyen sosyoloji;
insanın ve toplumun
olduğu her alanda
bilgi üretir.

gelmektedir. Genel amaç olarak yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi
etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini
yükseltmektir. Gerontoloji, yaşlılık bilimidir. Geriatri ise, tıbbın yaşlılıktaki
hastalıklar konusunda uzmanlaşan dalıdır. Gerontoloji biyolojik, fizyolojik ve
zihinsel yaşlanmayla ortaya çıkan değişimleri incelerken, bu değişimlerin yarattığı
ekonomik, psikolojik, toplumsal sorunlarla da ilgilenir. Buna karşılık, yaşlı
insanlardaki hastalıkları muayene etme ve bu hastalıkların sağaltımında sorumlu
olan geriatri daha özel bir ilgi ve uzmanlık alanıdır [1].

• Huzurevlerinde kalan yaşlıların oranını Türkiye ve gelişmiş
ülkeler açısından karşılaştırınız?

Değişen demografik (nüfusla ilgili) istatistikler bağlamında, sosyolog
ve gerontologlar (yaşlılık bilimciler) nüfusta “grileşme” kavramını
kullanmaktadır. “Grileşme” sanayi toplumlarında ailelerin daha az
çocuk sahibi olma eğilimleri ile insanların daha uzun yaşamaları
olgusu sonucunda meydana gelir.

Sosyolojik olarak yaşlanma, insanları yaşlandıkça etkileyen biyolojik, ruhsal
ve toplumsal süreçlerin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu süreçler üç farklı, ancak
birbiriyle ilişkili, gelişim “saatleri”nin varlığını düşündürmektedir:
•
•
•

İşlevselci Yaklaşım;
bireylerin yaşlandıkça
değişen toplumsal
rollere nasıl uyum
sağladıkları ve bu
rollerin toplum için
yararlarının neler
olduğu üzerinde
durmuştur.

Fiziksel bedene göndermede bulunan “biyolojik” bir saat
Zihin ve zihinsel yeteneklere göndermede bulunan “ruhsal” bir saat
Yaşla ilişkili olan kültürel normlar, değerler ve rol beklentilerine
göndermede bulunan bir “toplumsal” saat [3]. Sosyolojik yaşlanma,
bireyin statü ve rol kayıpları çerçevesinde, içinde bulunduğu toplumun
yaşa ilişkin olarak geliştirdiği normlar ve değerler bağlamındaki yargıları ve
değerlendirmeleridir.
Sosyolojide yaşlılıkla ilgili geliştirilen yaklaşımlar şu şekilde ifade
edilebilir:
• İşlevselci Yaklaşım; bireylerin yaşlandıkça değişen toplumsal rollere nasıl
uyum sağladıkları ve bu rollerin toplum için yararlarının neler olduğu
üzerinde durmuştur. Genellikle yaşlanmanın fiziksel ve ruhsal gerileme
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•

•

•

•

•

•

•

getirdiğini, değişen toplumsal rollerin de bu gerilemeyi dikkate alması
gerektiğini varsaymışlardır [3].
Yaşamdan Kopma Yaklaşımı; yaşlılık üzerine geliştirilen ilk kuramdır. Bu
kurama göre yaşlanma bireyin toplumdan geri çekilmesine yol açan doğal
ve kaçınılmaz bir eylemdir[4]. Daha önce yaşlı insanların doldurduğu
rolleri, onları taze bir güç ve yeni becerilerle daha iyi yerine getirecekleri
düşünülen genç insanlar üstlenecektir. Yaşlı insanlar da sağlıkları
bozulduğu için daha az zorlayıcı roller yükleneceklerdir [3].
Aktivite Yaklaşımı; yaşamdan kopma (uzaklaştırma) teorisine karşı
geliştirilmiştir. En başarılı yaşlanmanın aktif bir yaşlanma olduğu tezini
savunur. Bu kurama göre yaşlı insanların da gençler kadar psikolojik ve
toplumsal ihtiyaçları vardır. İnsanlar yaşlandıkça etkin kalmaya çalışır ve
toplumsal yaşam tarafından onlara dayatılan soyutlamaya direnirler.
Dolayısıyla, yaşlıların yaşama katılma kanalları açık tutulmalıdır.
Süreklilik Yaklaşımı; yaşlılığa uyum stratejisidir. Kişiliğin sürekliliği
bireylerin benzersiz niteliklerine yeni niteliklerin katılmasına olanak
sağlayan bir süreçtir. Bu yüzden aktivitelerin devamlılığı, insanlara
yaşlanmanın etkilerini en aza indirme olanağı sağlar.
Alt-kültür Yaklaşımı; yaşlılığı başka alanlara da uygulanabilecek olan daha
genel bir perspektiften ele alır. Bu kurama göre insanlar, toplumun temel
anlayışları ve eğilimlerinden bir şekilde dışlandıklarında ya da bazı ortak
çıkar ve ilgileri çerçevesinde bir araya geldiklerinde kendilerine ait bir altkültür oluştururlar. Yaşlılar da böylesi bir alt-kültür oluşturmaya
eğilimlidirler; çünkü bazı fiziksel sınırlılıkları ve rol yitimleri nedeniyle
toplumdan dışlanmaktadırlar.
Değişim Yaklaşımı; mikro ekonomik varsayımlara dayanmaktadır. Her
birey, rasyonel kararlarla çıkarlarını artırmaya ve maliyetlerini azaltmaya
çalışır. İnsanlar arasındaki ilişkiler de bu rasyonel çıkar ilişkilerine
dayandığı için modernleşme arttıkça yaşlılığın statüsü azalmaktadır. Çünkü
yaşlıların gençlere göre değişim için kullanacağı kaynaklar azalmıştır.
Feminist Yaklaşım; geleneksel araştırma modellerinde yaratılan ayrı ayrı
yaş modellerine karşı çıkarak bunların toplumda yeni ayrımcılıklara neden
olacağını savunur. Bu bakış açısına göre toplumda uygulanan çeşitli sosyal
refah politikaları, sistematik olarak cinsiyetçi ve yaş ayrımcılığı yapan
eşitsizliklere neden olmaktadır.
Sosyal İnşacılık; yaşlılığın basitçe doğal, verili bir özü olduğunu reddeder.
Her bireyin deneyimlerinin büyük oranda sosyokültürel etkenlerce
şekillendiğini kabul eder. İnsanoğlu şeylere kendilerine göre bir anlam
verir; böylece nesnelere veya öznelere iliştirdiğimiz anlamlar kendilerini
içselleştirmiş olmaktan ziyade, bizzat sosyal süreçlerden çıkarlar [4].
Sosyologların, sosyal hizmet kuruluşlarında istihdam edildiği
düşünülürse, yaşlılık sosyolojisini bilen sosyologların, yaşlılıkla ilgili sosyal
hizmeti daha işlevsel ve başarılı yapacağı bir gerçekliktir. Salt iş yaptığı alan
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itibariyle yaşlılık sosyolojisinin verilerini, kuram ve uygulamalarını bilmek
dışında, toplum içerisinde yaşlılık olgusunun sosyolojik boyutuyla farkına
varmak açısından da yaşlılık sosyolojisi önem taşımaktadır.

Yaşlıların nüfus içindeki
oranı arttıkça özellikle
yaşlılıkta görülen
Alzeimer hastalığının
görülme sıklığı
çoğalmaktadır.
Alzeimer hastalığına
karşı farkındalık
eğitimleri verilmelidir.

Yaşlıların nüfus içindeki oranı arttıkça özellikle yaşlılıkta görülen
Alzeimer hastalığının görülme sıklığı çoğalmaktadır. Alzeimer hastalığına
karşı farkındalık eğitimleri verilmelidir. Yaşlıların hastalıklarının fazlalığı,
muhtaç konumda olmaları bakım hizmetlerinin bir sektör olarak artmasını
beraberinde getirmektedir.

Örnek

Şekil 12.1. Toplumsal Bir Olgu Olarak Yaşlılık

Genç birey ve gençlik
sorunları, sosyolojik
bir gerçeklik olarak
çağdan çağa,
toplumdan topluma
ve toplum içerisinde
de gruptan gruba
değişmektedir.

•Yalnız yaşayan yaşlıların çoğu ya bedensel nitelikleri elvermediği
ya da tek kişilik bir sofra hazırlamanın anlamsız olduğuna
inandıkları için günlük beslenme ihtiyaçlarını bir dilim ekmekle
ya da hazır yemeklerle karşılamaya çalışırlar. Genellikle besin
değeri az olan bu tür
•yiyeceklerin, yaşlının sağlığını tehdit edici özellikleri vardır.
Beslenme, sadece sağlık için yapılan bir girişim değildir. Halk
dilinde “sofraya
•oturmak” demek, aile ortamında birlikte yemek yemektir. Sofra,
ailenin bütün üyelerini bir araya toplayan, birbirlerini
görmelerini,
•konuşmalarını, fikir alış verişini sağlayan önemli bir sosyal
•mekanizmadır. Dolayısıyla, sofra hem karınları hem de ruhları
•doyurmuş olmaktadır. Ancak, yalnız yaşayan yaşlıların büyük
bölümü hem sağlıklı beslenememekte hem de “sofradan”
mahrum olmaktadır [5].

GENÇLİK SOSYOLOJİSİ
Sosyolojinin alt dallarından birisi de “Gençlik Sosyolojisi”dir. Çok yeni bir dal
olan bu alanda, gençlik olgusu tüm sosyal kurumlarla ilişkisi bakımından
incelenmektedir. Ancak, ülkemizde gençlik ve gençlik süreci sosyolojik açıdan da
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incelenmesinin yanında, özellikle pedagoji ve psikolojinin konusu gibi
görünmektedir.
Gençlik sosyolojisi, bir sosyal grup olarak gençleri ele alan sosyolojinin bir
alt dalıdır. Gençlik sosyolojisi, gençlerin eğitim, sağlık, sosyal-kültürel yaşamı, iş
edinme olanakları, uyum sorunları ve kuşak sorunlarını sosyal yapıyla
ilişkilendirerek araştıran ve çözüm yolları bulmaya çalışan bir disiplindir.
Gençlik; biyolojik, psikolojik ve toplumsal değişimlerin en hassas evresidir.
Ayrıca gençlik bütün bu değişim ve dönüşümlerle birlikte çok boyutlu sorunların
da yaşandığı bir dönemi kapsar. Genç birey ve gençlik sorunları, sosyolojik bir
gerçeklik olarak çağdan çağa, toplumdan topluma ve toplum içerisinde de gruptan
gruba değişmektedir. Dolayısıyla, gençlik sorunları çok boyutlu ve kuşatıcı bir
analizi gerektirmektedir [6].
Her genç kuşak, bir önceki kuşaktan farklı özellikler göstermektedir. Ancak
bu farklı özellikler toplumsal, kültürel ve ekonomik kategorilerle bağlantılı olarak
gelişmektedir. Örneğin, gecekonduda yaşayan genç ile İstanbul Boğazı’na nazır bir
yalıda yaşayan gencin birbirlerine göre farklılıkları yanında, bu gençlerin
ebeveynlerine göre de farklı tutum ve davranışları olduğu sosyolojik bir gerçektir
[7].
Çağdaş sosyoloji teorileri bağlamında, gençlik sosyolojisi çalışmaları şu
şekilde yapılandırılmaktadır:
•Sembolik etkileşim teorileri bağlamında, yetişkinlerin ne söylediğinden çok,
gencin davranışını etkileyecek şekilde ne yaptığı ve rol modelleri önem
taşımaktadır. Sosyalleşme sürecinde çocuklar, başkalarının davranışını
gözlemleyerek öğrenirler ve davranış modellerini taklit ederler [8].

Aynı tüketim
nesnelerini tüketen,
aynı şarkıları
ezberleyen, aynı tarz
marka giysileri giyen,
fast-food tarzı
beslenen, aynı dili
konuşan “küresel bir
gençlik”

Aileden sonra arkadaş grubunun sosyal ve kültürel kodlarının etkisini
yaşayan genç, bir arayış içindedir. Ailesinin, arkadaş grubunun, okulun ve
medyanın sunduğu sosyal ve kültürel modelleri anlamlı bir bütünlük içinde
değerlendirip, özümseyen gençler sağlıklı kişilik geliştirirler. Ancak, bağlı olduğu
sosyal gruplar ve kurumların birbirinden çok farklı etkide bulunmaları sonucunda
genç, anomik ve yabancılaşmış kişilik geliştirebilmektedir. Toplumun sürekliliğinde
önemli bir potansiyel güç olan gençliğin sağlıklı yetiştirilmesi için, sorunlarının ve
bunalımlarının giderilmesi önem taşımaktadır. Gençlik sorunlarını şu alt
başlıklarda toplayabiliriz:
•Ruhsal-fizyolojik ve cinsel sorunlar
•Beslenme, barınma, sağlık ve eğitim sorunları
•Kuşaklar arası anlaşmazlık
•Uyuşturucu madde bağımlılığı
•İşsizlik, gelecek korkusu ve güvensizlik
•Değerlerdeki değişmeler, kimlik bunalımı, sosyal ve psikolojik sorunlar
•Anomi, yabancılaşma ve yalnızlık
•Medyanın tek boyutlu etkisiyle meydana gelen kültürel yabancılaşma
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•Şiddet
Bu sorunların belirlenip çözülmesi sağlıklı bir toplum yapısı için gerekli olan
şartlardan birisini teşkil etmektedir [9].
•

Çatışma teorileri bağlamında, hızlı değişimler ve toplumun karşı karşıya
kaldığı problemler gençleri bazı sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır.
Dolayısıyla bu durumun gençler ve yetişkinler arasında çatışma oluşturduğu
kabul edilir. Gençlerin ekonomik, eğitim, güven hissedememe, amacını
belirleyememe gibi sorunları, onların çeşitli saçma sapan davranışlar
sergilemelerine neden olabilmektedir. Hızlı değişimlerin yaşandığı toplumlarda,
gençlerin yetişkin rollerini edinmesinin giderek zorlaştığı kabul edilmektedir [8].
Bu bağlamda, kuşaklar arası çatışma her dönemde sürekliliğini korumaktadır.

Gençlerin ekonomik,
eğitim, güven
hissedememe,
amacını
belirleyememe gibi
sorunları, onların
çeşitli sapan
davranışlar
sergilemelerine
neden
olabilmektedir.

• Yapısal Fonksiyonalist Yaklaşım’a göre gençlik toplumsal bütünleşme
açısından analiz edilmelidir. Toplum, birbiriyle ilişkili ve bütünleşmiş bir
toplumsal sistem olarak işler. Ancak, kurumsal öğeler dengeyi bozarsa
yabancılaşma ortaya çıkar. Kuşaklar çatışması, yaş grupları ve toplum
arasındaki zayıf bütünleşmenin sonucudur. Toplumda gencin
bütünleşmesi ne kadar sorunsal ise kuşaklar çatışması da o oranda fazla
olur [10]. Yapısal fonksiyonalist teorilere göre, bazı yapısal fonksiyonalist
ilişkiler bütünlüğünü korurken, toplumu oluşturan parçalardan birinde
görülen farklılaşma doğal olarak diğerlerini de etkilemektedir. Doğal
çevreden başlayarak, anne babanın tutumu, eğitim kuruluşu ya da iş
yerinin özellikleri, kırsal bölge, küçük ya da büyük kent yaşamı, gence farklı
davranış biçimleri ve tutumlar kazandırabilir [8]. Bu bağlamda, toplumsal
değişim sürecinde genç bireyin uyum süreci de önemli bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’deki gençlik olgusu, Türkiye’nin değişen toplum yapısına
göre farklı davranış kodları üretmiştir. Kategorize etmek gerekirse,
kuşaklar ve onları niteleyen unsurlar şunlardır;
•1960’lı ve 1970’li yılların gençliği, 68 ve 78 kuşağı gençleri “toplumcu, politik
ve ideolojik”
•1980’li yılların gençliği, 80 kuşağı “apolitik, bireyci ve tüketici”,
•1990’lı yılların gençliği, 90 kuşağı “küresel, tüketici ve marka gençliği”
•2000’li yılların gençliği, milenyum kuşağı “postmodern çoğul kimlikli,
İnternet, sanal âlem ve şiddet” [6].
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Şekil 11.2. Milenyum Kuşağı ve Teknoloji

Çağımızda, küreselleşme süreciyle dünya üzerinde gençlerin benzer yaşam
tarzları ve kültürleri paylaştıkları görülmektedir. Aynı tüketim nesnelerini tüketen,
aynı şarkıları ezberleyen, aynı tarz marka giysileri giyen, fast-food tarzı beslenen,
aynı dili konuşan “küresel bir gençlik”. Bu süreç, küreselleşme bağlamında, kitle
iletişim araçlarında sunulan popüler kültürü üreten ve dağıtan Amerika kökenli
olduğu için “hayat alanlarının Amerikanlaşması” süreciyle doğrudan ilintilidir.
Ancak, benzer hayat tarzları oluşsa da buna bir tepki olarak “küreselleşme karşıtı”
hareketler bağlamında yerel kültürlerin de çağımızda yaşatıldığı görülmektedir.
Gençlik sosyolojisi açısından bir diğer durum, 2011 yılında Tunus’ta başlayan
ve Mısır, Libya, Bahreyn, Suriye ve Yemen’de süren, adına “Arap Baharı” denilen
süreçte gençlerin aldığı roldür. Gençlerin ayaklanmaları ve siyasi iktidarı
değiştirmelerinde birçok sebep yanında, gençlik sosyolojisi açısından önemli bir
neden; yüksek oranda genç işsizliğinin mevcut olmasıdır. Özellikle üniversite
mezunları arasında yüksek işsizlik oranı, gençleri hem psikolojik açıdan bunalıma
hem de sosyolojik açıdan anomi ve yabancılaşmaya itmektedir. Üniversite
mezunlarının işsizliği, salt gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de
(Avrupa Birliği ülkeleri) ekonomik krizle birlikte en önemli sorun olarak
yaşanmaktadır. Bu bağlamda, gençlik sosyolojisine ve temelde de sosyolojiye daha
fazla görev ve işlev düşmektedir.

BEDEN SOSYOLOJİSİ
Beden sosyolojisi, bedenlerin toplumsal olarak nasıl oluşturulduğunu ve
düzenlendiğini inceleyen sosyolojinin en yeni uzmanlık alanlarından birisidir.
1980’lerden itibaren sosyolojide bedene duyulan ilgi artmıştır.
Beden; benlik algısının,
kişiliğin ve kimliğin çok
önemli bir parçasıdır.
İnsanlar, kimliklerini
tanımlarken belirttikleri
ilk birkaç özellik arasında
cinsiyet yer alır.

Beden sosyolojisi bedenin çeşitliliğini (genç, yaşlı, sağlıklı, hasta, ölü, engelli,
erkek veya dişi vd) ele alır. Bedenin aidiyeti (tarihsel, kültürel, ulusal, sınıfsal vd)
beden sosyolojisi için önemlidir. Bunlardan başka, beden sosyolojisi bedenin
mahkûmiyetini (hazza, acıya, ölüme vd) de inceler.
Beden; benlik algısının, kişiliğin ve kimliğin çok önemli bir parçasıdır.
İnsanlar, kimliklerini tanımlarken belirttikleri ilk birkaç özellik arasında cinsiyet yer
alır. Kişi başkalarının kendisini çoğunlukla bedensel özelliklerine göre tanımladığını
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bilir. Sağlık ve hastalık beden üzerinden gerçekleşir. Tarihsel ve kültürel ortam,
insan bedenini hem tanımlar hem de bedenin kullanımına ilişkin normlar belirler.
Bu normlar farklı cinsiyetler, yaş grupları veya ekonomik katmanlar için “uygun ve
gerekli” olan davranışları, giyim tarzını, bakım ve temizlik kurallarını, güzellik ve
çirkinlik ölçülerini, sağlık durumlarını tanımlar. Bu bağlamda, toplumla etkileşim
içinde gelişen benliğin “güzel”, “sağlıklı” vb olarak algılandığı bedensel özellikler
ortama göre değişir [11].
Tüketim çılgınlığı ve aşırı beslenmenin olumsuz sonuçları nedeniyle
günümüzde insanlar, vücutlarını yeniden şekillendirmek üzere diyet ve spora
yönelmektedir. Bundan başka kimyasal ilaç kullanma ve estetik cerrahi yollarını da
tercih edenler vardır. Müdahale biçimi ne olursa olsun beden çağdaş toplumlarda
inşa edilmesi gereken bir proje biçiminde algılanmaktadır.
Sosyologların bedenle ilgilenmesinin bir başka nedeni feminizmin
gelişmesidir. Feministler, bedeni toplumsal olarak yapılandırılan (inşa edilen) bir
nesne olarak görmektedir. Bu bağlamda, cinsiyetten ziyade toplumsal cinsiyet
(gender) kavramı kullanılmaktadır. Başka bir söylemle, kadın(sı)lık ve erkek(si)lik,
biyolojik cinsiyetlerimizden ziyade toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen bir
kurgu olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede farklı yaklaşımlar mevcuttur.
Sosyobiyolojik yaklaşımı temel alan biyologlar, genetikçiler ve tıpçılar bedeni kendi
doğası ve sınırları olan bir varlık alanı olarak tanımlarken; sosyolojik yaklaşımı
temel alan sosyal bilimciler bedenin toplumsal ve kültürel olarak tümüyle inşa
edildiğini savunmaktadırlar[12].
Beden sosyolojisi, insan bedeninin salt fiziksel veya maddi bir nesne değil,
aynı zamanda toplumsal anlamlarla yüklü sosyal bir nesne olduğu düşüncesinden
hareket etmektedir. Beden, hem fiziksel hem fenomenolojik olarak bireysel bir
yaratım hem de toplumsal ve kültürel bir üretimdir. Beden kişisel olduğu kadar
kamusaldır. Beden, toplumsal süreçlerdeki değişimler ile kültürel kodların aldığı
yeni biçimleri yansıtmaktadır. Küresel tüketim toplumunda birey, davranış ve
eylemlerinde, benliğinden çok bedenini merkeze alan, hazza yönelen,
maddeleşmiş ve bu anlamda imajlar peşinde koşan aktör konumundadır. Beden,
popüler kültür vasıtasıyla her gün yeniden biçimlenmektedir [13].

Geleneksel toplumlarda
şişmanlık, bedenleriyle
çalışmayan ve iyi
beslenen üst sınıf
mensuplarının bir özelliği,
erişilmek istenen bir
güzellik normu olarak
kabul edilmiştir.

İnsan bedeni toplum tarafından inşa edilir. Toplum bedenleri üretmez;
ancak onları etkilemek, biçimlendirmek veya biçimlerini bozmak olanaklarına
sahiptir. Sanayi atıklarıyla kirlenmiş bir çevrede yaşamanın yol açtığı sorunlar,
çeşitli iş ve meslek hastalıkları, trafikte veya şiddet olaylarında sakatlanma gibi
örnekler, toplumsal yaşamın insan bedenlerinin bütünlüğüne nasıl müdahale
edebildiğini gösterir. Ayrıca küresel bir sorun olan yetersiz beslenme ve yeme
bozuklukları da unutulmamalıdır.
Toplumlarda egemen olan sağlık ve güzellik anlayışı çağlar boyunca
bedenler için uygun iriliği veya inceliği belirlemiştir. Örneğin yeterince yiyecek
bulmakta zorluk çeken geleneksel toplumlarda şişmanlık, bedenleriyle çalışmayan
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ve iyi beslenen üst sınıf mensuplarının bir özelliği, dolayısıyla erişilmek istenen bir
güzellik normu olarak kabul edilmiştir.
19. yüzyılda ise, Batılı üst sınıf kadınların tombul bedenlerine biçim vermek
için kullandıkları korseler onlara hem hareket ve solunum kısıtlamaları hem de iç
organlarını deforme ederek çeşitli sağlık sorunları getirmiştir. Modern toplum ise
zayıflığı normlaştırmakta, kilolarını koruyabilen, spora zaman ayırabilen insanları
idealize etmektedir. Artık şişmanlık hazır gıdalarla, özensizce ve bilinçsizce
beslenen alt sınıfların bir özelliği olarak görülmektedir.
Toplumsal ortamın bedene ilişkin yargıları, bireylerin kendi bedenlerini
algılamakta sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, kimi hastaları ölüme kadar
götüren ve çoğunlukla genç kadınların yakalandığı “anorexia nervosa”
hastalığında, bedenin gerçekte olduğundan çok daha iriymiş gibi algılandığı ve
hastanın önüne geçilemez bir zayıflama tutkusuyla yemek yemeyi reddettiği
bilinir. 30-40 kiloya düşen ve aynada kendilerine baktıklarında “şişman” bir kadın
görerek kaygılanan hastalar vardır. Bu hastalığın 20. yüzyılın moda ve güzellik
anlayışında çok baskın olan zayıflık tutkusuyla yakından ilgili olduğu kabul
edilmektedir [11].

Şekil 12.3. Anorexia Nervosa Hastalığı

Foucault, bireyin okul,
ordu, hapishane ve akıl
hastanesi ile sürekli
gözetim ve denetim
altında olduğunu ifade
eder.

Bu türden hastalıklar dışında, genel olarak beden sosyolojisinde tartışılan
sorular şunlardır: “Bedenin doğal sınırları var mıdır?”, “Yoksa beden tümüyle inşa
edilen bir şey midir?”, “Bedenlerin düzenlenmesinde kültürün rolü nedir?”,
“İktidar ve beden ilişkisi, geçmişte ve günümüzde nasıl bir seyir izlemektedir?”,
“Siyasal iktidarlar kadar dinler ve ideolojiler neden insan bedenine çeki düzen
vermek isterler?”, “Kadın ve erkek kimlikleri birer kurgu mudur?”, “Yoksa erkeklik
ve kadınlık biyolojik bir olgu mudur?”, “Çağdaş toplumda insan bedeni (özellikle
de kadınlar) neden metalaştırılmaktadır?”, “Kapitalizm, her şeyi olduğu gibi insan
bedenini de kendi kurallarına göre mi düzenliyor?”, “Dünya görüşlerimiz beden
algımıza nasıl yansıyor?”, “Modernleşme politikaları neden kadın ve kadın bedeni
üzerinden yürütülüyor?” [12].
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• Günümüzde fitness salonlarının sayısının artmasını ve ideal
beden inşa sürecinde popüler kültürün etkisini analiz
ediniz?

Klasik sosyoloji teorilerinde beden tanısı, topluma ilişkin açıklamalarla
örtüşmektedir. Bu çerçevede Marx, kapitalist toplumların, bedeni kendi paylaşım
ağları ve mekânlarında yeniden ürettiklerini ifade eder. Buna göre işçi bedenler,
hem araç hem de nesne hâline gelirler. Yani, Marx’a göre yabancılaşırlar. Marx,
yabancılaşmayı, “emeğin yabancılaşması” ve “meta fetişizmi” bağlamında ele
almaktadır. Ona göre kapitalist toplumlar insanı özgürleştirmez, yabancılaştırırlar
[9].
Weber ise, bedeni “çile” (asketism) kavramı üzerinden okur. Tanrı rızasını
güderek azla yetinme ve zevklerden arınarak daha çok çalışma arzusu, bedenleri
yeniden şekillendirir. Kapitalizmin ruhunu oluşturan Protestan ahlakının özünde
çok çalışmak gelmektedir. Ayrıca Weber’e göre bürokrasi, “bağımlı beden” ve
duygu üreten cisimleşmiş kurumlardır. Devlet bürokrasisi daha da ileri giderek
bireysel ve toplumsal bedenleri kontrol altında tutmaya çabalar[12]. Weber’in
deyişiyle, insanı demir kafesin içine yerleştirir.
Simmel, bedensel okumalarını bilinç ve duygular üzerinden yürütür. Ona
göre duyusal organlar, örneğin gözler, sosyolojik imalar oluşturur. İnsanların
karşılıklı göz hareketlerinde (göz atmak, göz çevirmek, göz gezdirmek vb.)
bulunmaları en saf toplumsal karşılıklılık (mütekabiliyet) koşullarını sağlar [12].
Toplumsal teori düzeyinde beden çağdaş sosyoloji kuramları içerisinde de
öncelikli konuların başında gelmektedir. Örneğin Foucault, bedeni iktidar
ilişkilerinin merkezine yerleştirir. Ona göre bedeni disipline etme ve nüfusu
denetleme bağlamında “biyo-iktidar”, kapitalizmin vazgeçilmez bir unsurudur.
Kapitalizm, bedenlerin denetimli bir biçimde üretim aygıtına sokulması ve nüfus
olaylarının ekonomik süreçlere göre ayarlanmasıyla güvence altına alınmıştır.
Biyo-iktidar çağında, ordu veya okul gibi kurumlar disiplin aygıtı
konumundadırlar. Nüfusu düzenleme konusunda demografinin çalışmaları önem
kazanır. Biyo-iktidar tekniklerini genel kuram hâline getirme işini de ideoloji
üstlenir. Cinselliği düzenleme süreci de biyo-iktidarın en önemli
uygulamalarındandır [14]. Foucault, bireyin okul, ordu, hapishane ve akıl hastanesi
ile sürekli gözetim ve denetim altında olduğunu ifade eder.
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Sağlık sosyolojisi,
sosyal yapı içerisinde
sağlık kurumu ile aile,
eğitim, din, ekonomi,
siyaset gibi temel
sosyal kurumlar
arasındaki karşılıklı
etkileşimi inceler.

Özetle, beden sosyolojisinde üretilen sosyolojik yaklaşımlar, bedenin salt
fiziksel ve biyolojik bir nesne olmadığını, aynı zamanda ruhsal ve sosyal yapısıyla
bir özne olduğunu savunurlar. Zaten sosyolojik analizlerde, bireyin biyolojik yapısı
asla inkâr edilmez. Beden bir bütün olarak ele alınarak, biyolojik, ruhsal ve sosyal
boyutuyla karşılıklı etkileşim içindeki bir varlık olarak kabul edilir. Sosyolojinin
bütüncül bakış açısı, bedeni değerlendirmede diğer bilim dallarına da rehberlik
etmektedir.

• Popüler kültür figürlerinin nasıl bir beden imgesi
sunduklarını irdeleyiniz?

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı şu şekilde tanımlar: Sağlık, sadece hasta
veya sakat olmamak değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik
hâlidir. Bu tanım, bireyin ontolojik açıdan üç gerçekliğine, yani bedenine, ruhuna
ve sosyal durumuna vurgu yapar.
Sosyolojinin alt dallarından birisi de sağlık sosyolojisidir. Sosyoloji, bireyi
toplum içinde etkileşim içindeki suje olarak ele alır. Sağlık sosyolojisi de bireyin ve
toplumun sağlık-hastalık durumunu sosyolojik değişkenler açısından ele alır.
“Sağlık sosyolojisi” isimlendirmesi ilk kez 1894’te sağlığı etkileyen toplumsal
faktörleri inceleyen çalışmasında McIntyre tarafından kullanılmıştır. Klasik
sosyoloji kuramları içerisinde de Engels’in (1845) işçi sınıfının yaşam koşullarını
incelediği çalışması ve Durkheim’ın (1897) “İntihar” çalışması sağlık sosyolojisiyle
ilişkilendirilebilir. Ancak 1960’lara kadar doğrudan bu alanda yapılan çalışmalardan
bahsetmek pek mümkün değildir. 1990’lara gelindiğinde sağlık sosyolojisinin,
Almanya’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyolojinin en geniş alt dalı hâline
geldiği görülmektedir [15].
Türkiye’de sağlık sosyolojisi alanında ilk çalışma yapan sosyolog ise Orhan
Türkdoğan’dır. Türkdoğan, 1964-1965 yılları arasında Erzurum’un Ilıca kasabasına
bağlı 37 köy üzerinde ilk uygulamalı sağlık sosyolojisi çalışmasını gerçekleştirmiştir
[16].
Sağlık sosyolojisi, hastalıkların toplumun yapısıyla ilişkisini, hastalıkların
dağılımını, hastalıklara karşı insanların tutumlarını ve hastalıkların sosyoekonomik ve kültürel nedenlerini inceler. Ayrıca, sağlık-hastalık ile sosyal sınıf
ilişkileri, yoksulluk, işsizlik, boşanma ve ölüm gibi sosyal olguların sağlık ve
hastalığa etkilerini ve hastalıktaki rolü de sağlık sosyolojisinin alanına dâhildir.
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Sağlık sosyolojisi, aynı zamanda hekim-hasta ilişkisini, hastanelerin örgütsel
yapısını, hastalarla ilgili görevlilerin (doktor, hemşire, sağlık memuru, hastabakıcı
gibi…) sosyal rollerini de inceler. Başka bir tanımlamayla sağlık sosyolojisi, sosyal
yapı içerisinde sağlık kurumu ile aile, eğitim, din, ekonomi, siyaset gibi temel
sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi inceler [17].

Bireysel Etkinlik

Sağlık sosyolojisi,
hastalıkların toplumun
yapısıyla ilişkisini,
hastalıkların dağılımını,
hastalıklara karşı
insanların tutumlarını ve
hastalıkların sosyoekonomik ve kültürel
nedenlerini inceler.

Sağlık ve hastalık sosyolojisinde irdelenen konular şunlardır:
• Sağlık hizmetlerinden geniş nüfus kitlelerinin yararlanmaması
• Sağlık skandalları
• Sağlık politikalarının yetersizliği
• Beden üzerine kontroller
• Etiketleme (AIDS, engelliler, ruh sağlığı vb.), dışlama, ayrımcılık
• Yaşam kalitesi
• Medikalizasyon/tıbbileştirme (normal kabul edilebilecek çeşitli durumların hamilelik, menopoz, yaşlanma gibi- bütünü ile tıp alanı içine dâhil
edilmesi)
• Sağlık hizmetlerinin teknolojileşmesi
• Sağlık profesyonelleri arasında ayrımcılık, yaşlanma, hasta-sağlık personeli
ilişkisi, hastalık yönetimi
• Sağlık ve hastalık olgularının ticarileşmesi, alternatif tıp gibi konular.

• Günümüzde alternatif tıp uygulamalarının çoğalmasının
nedenlerini analiz ediniz?

Sağlık ve hastalık sosyolojisi bağlamında, sembolik etkileşimci, işlevselci,
çatışmacı, feminist ve Foucaultcu analizler ile bu beş yaklaşımı birleştiren Turner’in
Yaklaşım’ı ön plandadır. Biz bunlar içerisinden sadece Turner’in Yaklaşım’ını
inceleyeceğiz.
Turner, yukarıda betimlenen beş yaklaşımı “içerme teorisi” olarak
tanımladığı bir yaklaşımda bütünleştirir. Üstte belirtilen beş yaklaşımın her birinin
sağlık, hastalık ve tıbbın sosyolojik analizine katkı sağlayacak boyutları vardır.
Turner, analizini üçe ayırarak yapar:
• Bireysel düzey
• Kurumsal düzey
• Toplumsal düzey
Bireysel düzeyde, hastalık ve salgının deneyimlenmesi sürecinde sembolik
etkileşimcilik, insanların (ve hastaların) hastalıkları hakkındaki algılamalarına dikkat
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çekmede çok yararlı bir rol üstlenir. İkinci olarak, kurumsal düzeyde, kurumsal
dinamikler (örneğin hastaneler ve akıl hastaneleri) ve uzmanların (doktorların),
hastalık ve hastalık durumunu (fiziksel mi yoksa zihinsel mi olduğunu) tanımlama ve
düzenleme yöntemleri üzerinde yoğunlaşır. Son olarak toplumsal düzeyde, sağlık
hizmetleri sistemlerini kalıba sokan daha geniş makro ve sistemik yapıları açıklanır
[18].
Turner’in bütünleştirici analizi üstte açıklanan beden sosyolojisi açısından da önem
taşır. Aslında sağlık sosyolojisi ve beden sosyolojisi birbirini içermektedir.

“Sanat için sanat”
anlayışı, sanatı
sanatçının bilinçaltı
düşünce ve
duygularının bir
ürünü olarak
görmüştür.

Bireysel Etkinlik

Sosyolojik çözümlemede alt disiplinler kendi konusunu, alanını ve paradigmasını
oluştursa da birbirlerinden etkilenirler. Yeni bir alt disiplin başka bir alt disiplinden
doğabilir.

• İnternetin sağlık kültüründeki değiştirici rolünü tartışınız?

SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanat sosyolojisi, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve sosyologlar tarafından
sanatın toplumla olan ilişkisine sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışan bir alt
disiplindir. Sanatı ilgilendiren birçok olgu toplumsaldır. Sanat sosyolojisinde
toplumsal bir kurum olan sanat ile sanatçıyı yaratan toplum arasındaki bağlar
incelenir. Bu bağlar ve ilişkiler çok yönlüdür, karmaşıktır ve değişkendir [19].
Yaşam tarzının bir ifadesi olan sanat, toplumların nasıl yaşadıklarını, yani dünyayı,
doğayı, toplumu ve insanı nasıl algıladıklarını yansıtmaktadır. Sanat sosyolojisi,
sanatı olgu olarak kabul eder. Bu olguyu, çeşitli unsurlardan oluşmuş bir bütün
olarak görür. İster edebiyat yapıtı, ister resim, ister sinema, isterse bir müzik yapıtı
olsun bir sanat yapıtının çeşitli unsurları vardır. Sanat eserinin ilk unsuru onu
yapan sanatçıdır. Sanatçı da bir toplum içinde yetiştiği ve toplumun üyesi olduğu
için, sanat eserini üretirken toplumla etkileşimi sanat sosyolojisi açısından önem
taşır.
Sanat olgusunun ikinci yapıcı öğesi, sanat yapıtıdır. Bir toplum içinde meydana
getirilen sanat yapıtı bu bağlamda sanat sosyolojisinin ilgi alanına girer. Hiçbir
sanatçı, sadece kendisi için bir eser meydana getirmez. O eserinin başkalarınca
görülmesi, okunması, dinlenilmesi ve alınmasını bekler. Sanat yapıtının başkalarına
iletilmesi belli araç ve gereçlerle olacağı için iletilme olgusu, sanat sosyolojisinin
üçüncü öğesidir. Sanat yapıtının iletildiği insan veya gruplar alıcı olarak sanat
sosyolojisinin inceleyeceği dördüncü öğeyi oluşturur [20].
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Sanat sosyolojisi, toplumlardaki sanat etkinliklerinin özelliklerini, toplum yapısının
unsurlarıyla arasındaki ilişkileri, güzellik anlayış ve anlatımlarındaki değişmeleri
düzenlilikleri içinde incelemeyi amaçlayan toplum bilimi dalıdır.
Sanatın ne olduğu ve kimliği bağlamında “sanat için sanat” ve “toplum için sanat”
anlayışları, her çağda ve dönemde gündeme gelmektedir.
“Sanat için sanat” anlayışı, sanatı sanatçının bilinçaltı düşünce ve
duygularının bir ürünü olarak görmüştür. Örneğin bu görüşü savunan Kant’a göre,
sanatın amacı estetik hazdır.
“Toplum için sanat” anlayışı ise sanatı, toplumsal bilincin gerçeği sanatsal
imgeler hâlinde yansıtan yollarından biri olarak görmektedir. Bu açıdan sanatın
konusu, insanla gerçek arasındaki estetik ilişkiler, yani yaşamın kendisi olmaktadır.
Lukacs, sanatı toplum içerisindeki çelişkileri ve aksaklıkları aşmaya yarayan bir araç
olarak görür. Ona göre sanatla yaşam iç içedir. Her türlü insan eyleminin başlangıç
ve sonuç noktası, insanoğlunun toplumsal yaşam içerisindeki davranışında yatar.
Klasik sosyoloji teorilerindeki sanat anlayışları temel iki yaklaşım etrafında
değerlendirilebilir:
•
•

Nedensel Yaklaşım’
Anlatımcı Yaklaşım’
Nedensel Yaklaşım’a göre sanat, yapıtlarının içinde bulunduğu toplumsal
koşullar tarafından belirlenir veya onların sonucudur. Bu görüşün temsilcileri
olarak Karl Marx, Arnold Hauser, Hippolyte Taine, Max Weber, Emile Durkheim ilk
akla gelenlerdir.
Marx’a göre, sanat yapıtları da maddi nesneler gibi egemen üretim biçimi
tarafından belirlenir. Max Weber ise, toplumsal bir kurum olarak sanatın
kaynağını diğer bir toplumsal kurum olan dine bağlar. O, din ve sanat arasında
nedensel bir ilişki kurmuştur. Din sosyolojisi çalışmalarında, dinin sanatsal
etkinlikleri harekete geçirdiğini ileri sürer. Örneğin din, Weber’e göre, sanat ve el
sanatları ürünlerinin yaratımını uyarmıştır. Emile Durkheim de Weber gibi sanatın
kaynağını dinde aramak gerektiğini söyler. İlkellerin totemleri için uyguladıkları
törenler ve seromonilerde temsil, taklit, kurban, çile, yas dönemlerinde resim, şiir
ve musikinin temelleri vardır. İlkeller bedenlerine, barınaklarına, mezarlarına,
tapınaklarına, kutsal olduğuna inandıkları totemlerinin resimlerini çizerler,
törenlerde şarkılar söylerler, drama oynarlar.
Anlatımcı Yaklaşım’a göre ise, sanat yapıtları, içinde bulundukları toplumsal
koşulların anlatımcıları veya yansımaları olarak görülür. Pitirim Sorokin’e göre, her
sanat çeşidi, içinde bulunduğu kültür tipinin zihniyetinin bir ürünü ve onun bir
yansımasıdır. Yani sanat, yaratıldığı döneme damgasını vuran kültürel zihniyetin
estetik olarak cisimlenmesidir. Bu bağlamda, sanat sosyolojisi de sanatın
toplumsal yapının kuruluşunda, değişiminde ve anlamlandırılmasında nasıl bir rolü
olduğunu açıklar.
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Klasik sosyoloji teorilerindeki sanat yaklaşımları dışında, çağdaş
sosyolojideki işlevselci, çatışmacı ve yorumsamacı yaklaşımlar açısından sanat
olgusu şu şekilde ele alınır:
İşlevselci Yaklaşım’a göre, toplumsal bir kurum olarak sanat, toplumsal
ihtiyaçlara hizmet etmek için kurulmuştur. Sanat, toplumsal dayanışmayı veya
birlik duygusunu geliştirmede doğrudan bir toplumsal kurum işlevi görür. Örneğin,
dinî bayram günlerindeki kutlamalarda ve tarihsel simgelerin anlamlarını
aktarmada sanat kullanılır.

Gramschi’ye göre
kurumlar, belli bir
elitin (seçkin sınıf)
araçları olarak baskın
kültürü tanıtma,
yayma ve kabul
ettirmek için kullanılır.

Çatışmacı Yaklaşım ise sanatı hegemonya olarak tanımlar ve sanatta
hegemonyanın rolünü araştırır. Hegemonya, bir grubun diğer bir grup üzerinde
üstünlük kurmasıdır. Antonio Gramschi’ye göre bu kavram, kültürel denetim
formu olarak tanımlanır. Fakat hegemonyanın kullanımı, genelde kaba güç olarak
değil, ikna etme süreçleri biçimindedir. Örneğin kurallar, dünya görüşleri, değerler,
baskın grupça diğerlerine benimsetilir. İşte bu uygulamalar sırasında sanat
ürünlerinin yaratımı ve dağıtım süreçleri, önemli araçlar olarak kullanılır. Güç
doğrudan kullanılmayıp, imgeleri yayma biçiminde kullanılır. Gramschi’ye göre
kurumlar, belli bir elitin (seçkin sınıf) araçları olarak baskın kültürü tanıtma, yayma
ve kabul ettirmek için kullanılır. Sanat, adeta bir silah olarak görülür ve kitlelerin
“uyutulmasında” bir araç olarak kabul edilir. Böylece sanat, baskıyı ve egemenliği
vurgular ve açığa çıkarır.
Bu egemenliğe karşı çıkış da yine protest sanat aracılığıyla olur. Bu
bağlamda sanat, mücadele eden ve baskının etkisini bozan bir konumdadır. En
önemlisi, eleştirel gücü ile uyandırıcı, özgürleştirici, aydınlatıcı, sosyal değişim için
bireyleri motive edicidir. Sanat, elitist iddialara karşı uyarıcı bir rol üstlendiği için,
bir kurtuluş ve özgürleşme, sığınak ve umut alanıdır. Bu görüşü temsil eden
düşünürler Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Habermas, Martin Jay ve
Bottomore’dur. Yani Frankfurt Okulu temsilcileri sanata eleştirel olarak
bakmaktadır.
Yorumsamacı görüşe göre, toplumsal sistemler, gruplar, aileler, bireyler ve
yapılar arasında karşılıklı bağlar vardır. Anlamlar ve eylemler, bu birbirini etkileme
süreçlerinden oluşur ve ayrışır. Bu görüşte sanat, toplumsal ilişkiler, sanatçılar,
koleksiyoncular, eleştiriler, akademiler vs. arasındaki karşılıklı bağların toplumsal
bir sistemidir. Sanat dünyasını bunlar oluşturur.
Yorumsamacı Yaklaşım, sanatı bir kimlik olarak da tanımlar. Tattoo
(dövmecilik) sanatı ve vücut çizimleri, kimlik dönüşümünü ve kimliğin ana
özelliklerini gösterirler. Ayrıca, grafiti (duvar yazısı), modern moda, şarkı, dans ve
yiyecek kimliği açığa çıkaran unsurlardır. Yorumsamacı Yaklaşım’a göre, yapılan
çalışmalarla kimliğin oluşumunda nesnelerin nasıl bir etkileşim kurabildikleri
ortaya çıkar [19].
Sanat sosyolojisi içinde irdelenen bizatihi sanatın dallarından edebiyat,
müzik, tiyatro, sinema, plastik sanatlar gibi (resim, heykel, mimari ve karikatür)
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alanlar sosyolojinin yeni alt disiplinleri olarak sanat sosyolojisinden de
bağımsızlaşmışlardır. Bu bağlamda, edebiyat sosyolojisi, müzik sosyolojisi, sinema
sosyolojisi vb. gibi yeni alt dallar kendi bilimsel geleneklerini oluşturmuştur ve
oluşturmaktadır.

Örnek

Girişte de bahsettiğimiz gibi sosyoloji hayatın içindendir ve hayatı anlatır.
Dolayısıyla, insan yaratımı olan sanat ürünlerinin de sosyolojik bakışla irdelenmesi
sosyolojinin hayata ve insana ne kadar içkin olduğunu ifade eder.

•Orta Çağ boyunca, insanlar mizah (humor) kelimesini, bir
kimsenin sağlığını düzene soktuğuna inanılan çeşitli fiziksel
sıvılara değinmek için kullanırdı. Araştırmacılar günümüzde
mizah gücünün stresi azaltıp sağlığı düzelttiğini kanıtlamışlardır.
Kanser hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, insanların mizah
duygusu arttıkça hastalığı yenme olasılığının da o kadar arttığını
keşfetmiştir. Bu tür buluşlar eski "kahkaha en iyi ilaçtır"
özdeyişini doğrulamaktadır. (Macionis, 2012) Bu bağlamda,
sanat hastalıklar için bir terapi işlevi görmektedir. Mizah ile
gündelik hayatın stresli yoğunluğundan soyutlanmak, ilgi ve
yeteneğine göre sanatsal uğraşılarda bulunmak bireyin hem
kendini gerçekleştirmesi için bir araç hem de sağlığı için bir
katarsis sağlamaktadır. Bu örnekte görüldüğü gibi gündelik
hayatta bireyin yaşadığı sorunlar ve durumlar birbiriyle
ilişkilidir. Sanat ve sağlık arasındaki ilintide olduğu gibi.
Sosyoloji, toplumsal eylemleri ve toplumsal kurumları
incelerken birey, grup ve kurum etkileşimi ve ilişkiselliği
bağlamında bütünsel olarak analiz eder.
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Sosyolojinin Alt Disiplinleri

• Türkiye'de gençlik, yaşlılık ve sağlık sorunlarını araştırınız?
• Modern toplumlarda "beden" neden önemli
görülmektedir, araştırınız?
• Sanat eleştirel düşünce için ne ifade eder? Frankfurt Okulu
hakkında, bu soru etrafında bilgi toplayınız?
• Sizce sanat, sanat için midir ya da toplum için midir?
• İnternetin sanat ürünlerine ulaşmadaki etkisini tartışınız?
• Sağlıklı bir beden için uygulanan diyet programlarındaki
beslenme önerilerinin zaman içindeki farklılaşmasını
irdeleyiniz?
• Bedenin tıbbileşmesinde sağlık sektörünün ticari olarak
işlemesini irdeleyiniz?
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Özet

•Toplumsal ilişki örüntüsü içindeki bireyi ve toplumu inceleyen sosyolojinin,
insanın toplumsal eylemlerine ilişkin her alanda alt uzmanlık alanları
oluşmuştur. Bu bölümde, sosyolojinin bu alt disiplinlerinden yaşlılık, gençlik,
beden, sağlık ve sanat sosyolojisi açıklanmaya çalışılmıştır.
•Yaşlılık sosyolojisi (Geronto-Sosyoloji), yaşlının toplumsal hayata uyumu,
topluma katılımının sağlanması, toplumun yaşlılığa bakışı ve yaşlılık
politikaları üzerinde durur.
•Sosyolojik olarak yaşlanma, insanları yaşlandıkça etkileyen biyolojik, ruhsal
ve toplumsal süreçlerin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu süreçler üç farklı,
ancak birbiriyle ilişkili, gelişim “saatleri”nin varlığını düşündürmektedir: (a)
Fiziksel bedene göndermede bulunan “biyolojik” bir saat, (b) Zihin ve zihinsel
yeteneklere göndermede bulunan “ruhsal” bir saat, (c) Yaşla ilişkili olan
kültürel normlar, değerler ve rol beklentilerine göndermede bulunan bir
“toplumsal” saat.
•Sosyolojide yaşlılıkla ilgili geliştirilen yaklaşımlar şunlardır: İşlevselci
yaklaşım, yaşamdan kopma yaklaşımı, aktivite yaklaşımı, süreklilik yaklaşımı,
alt-kültür yaklaşımı, değişim yaklaşımı, feminist yaklaşım, sosyal inşacılık.
•Gençlik sosyolojisi, sosyal bir grup olarak gençliğin sorunlarını, beklentilerini,
sosyal ve kültürel yaşamlarını sosyal yapıyla neden- sonuç ilişkisi bağlamında
araştıran bir alt disiplindir.
•Gençlik sosyolojisi, gençlerin eğitim, sağlık, sosyal-kültürel yaşamı, iş edinme
olanakları, uyum sorunları ve kuşak sorunlarını sosyal yapıyla ilişkilendirerek
araştıran ve çözüm yolları bulmaya çalışan bir disiplindir.
•Türkiye’deki gençlik olgusu, Türkiye’nin değişen toplum yapısına göre farklı
davranış kodları üretmiştir. Kategorize etmek gerekirse, kuşaklar ve onları
niteleyen unsurlar şunlardır; (a) 1960’lı ve 1970’li yılların gençliği, 68 ve 78
kuşağı gençleri “toplumcu, politik ve ideolojik” (b) 1980’li yılların gençliği, 80
kuşağı “apolitik, bireyci ve tüketici”, (c) 1990’lı yılların gençliği, 90 kuşağı
“küresel, tüketici ve marka gençliği”, (c)2000’li yılların gençliği, milenyum
kuşağı “postmodern çoğul kimlikli, internet, sanal âlem ve şiddet”.
•Beden sosyolojisi, bedeni bütün yönleriyle ve özellikle sosyal açıdan nasıl
inşa edildiği bağlamında ele alır. Beden konusunda sosyo-biyolojik
perspektif, bedenin biyolojik genetik yapısına önem verirken; sosyal inşacı
perspektif, bedenin toplum içinde sosyal ve kültürel yapı tarafından
üretildiğini kabul eder.
•Beden sosyolojisi bedenin çeşitliliğini (genç, yaşlı, sağlıklı, hasta, ölü, engelli,
erkek veya dişi vd) ele alır. Bedenin aidiyeti (tarihsel, kültürel, ulusal, sınıfsal
vd) beden sosyolojisi için önemlidir. Bunlardan başka, beden sosyolojisi
bedenin mahkûmiyetini (hazza, acıya, ölüme vd) de inceler.
•Sağlık sosyolojisi, sağlık-hastalık durumlarının toplum yapısıyla ilişkisini,
hastalıkların sosyo-kültürel nedenlerini, sosyal sınıfla ilişkisini, yoksulluk,
boşanma, işsizlik ve ölüm gibi olguların sağlık ve hastalığa etkilerini, sağlık
çalışanlarının sosyal rollerini inceler.
•Sağlık sosyolojisi, aynı zamanda hekim-hasta ilişkisini, hastanelerin örgütsel
yapısını, hastalarla ilgili görevlilerin (doktor, hemşire, sağlık memuru,
hastabakıcı gibi…) sosyal rollerini de inceler. Başka bir tanımlamayla sağlık
sosyolojisi, sosyal yapı içerisinde sağlık kurumu ile aile, eğitim, din, ekonomi,
siyaset gibi temel sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi
inceler.
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Özet (devamı)

•Sanat sosyolojisi, sanat olgusunu toplumun bir unsuru olarak ele alır. Sanatı
üreten sanatçı, sanat yapıtı ve sanat ürünlerinin alıcıları bağlamında
toplumun etkisi irdelenmektedir. Marx, sanatın maddi nesneler gibi egemen
üretim biçimi tarafından belirlendiğini, sanat üretimi ve tercihinde sosyal
sınıfların önemini vurgular. Durkheim ve Weber ise, sanatın kaynağının din
olduğunu belirtirler.
•Sanatın ne olduğu ve kimliği bağlamında “sanat için sanat” ve “toplum için
sanat” anlayışları, her çağda ve dönemde gündeme gelmektedir.
•“Sanat için sanat” anlayışı, sanatı sanatçının bilinçaltı düşünce ve
duygularının bir ürünü olarak görmüştür. Örneğin bu görüşü savunan Kant’a
göre, sanatın amacı estetik hazdır.
•“Toplum için sanat” anlayışı ise sanatı, toplumsal bilincin gerçeği sanatsal
imgeler halinde yansıtan yollarından biri olarak görmektedir. Bu açıdan
sanatın konusu, insanla gerçek arasındaki estetik ilişkiler, yani yaşamın
kendisi olmaktadır. Lukacs, sanatı toplum içerisindeki çelişkileri ve
aksaklıkları aşmaya yarayan bir araç olarak görür. Ona göre sanatla yaşam iç
içedir. Her türlü insan eyleminin başlangıç ve sonuç noktası, insanoğlunun
toplumsal yaşam içerisindeki davranışında yatar.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

Bireylerin yaşlandıkça değişen toplumsal rollere nasıl uyum sağladıklarını
araştıran sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşamdan kopma
b) İşlevselci
c) Feminist
d) Sosyal inşa
e) Aktivite

2.

Aşağıdakilerden hangisi, yaşlıların sosyal uyumu, topluma aktif katılımının
sağlanması ve yaşlılara yönelik politikaların belirlenmesindeki yaklaşımları
bir bütün olarak değerlendirir?
a) Geriatri
b) Gerontoloji
c) Geronto-sosyoloji
d) Geronto-psikoloji
e) Geronto-psikiyatri

3.

Gençlik sosyolojisinde kullanılan analizlerde, yetişkinlerin gencin
davranışında rol-model olduğu görüşü temelinde analiz yapan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çatışma
b) Yapısal işlevselcilik
c) Feminist
d) Sosyal inşa
e) Sembolik etkileşimci

4.

Türkiye’deki genç kuşakları kategorize etmek gerekirse, “toplumcu, politik
ve ideolojik” kuşak, aşağıdakilerden hangisidir?
a) 68 ve 78 Kuşağı
b) 80 Kuşağı
c) 90 Kuşağı
d) Milenyum Kuşağı
e) 50 Kuşağı

5.

Beden sosyolojisinde, bedeni “çile” (asketism) kavramı üzerinden analiz
eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karl Marx
b) Emile Durkheim
c) Max Weber
d) Simmel
e) Spencer
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6.

Bireyin ordu, okul, hapishane ve akıl hastanesi ile sürekli gözetim ve
denetim altında olduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Foucault
b) Elias
c) Turner
d) Bourdieu
e) Baudrillard

7.

Türkiye’de sağlık sosyolojisi alanında, Erzurum’da ilk çalışma yapan
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aytül kasapoğlu
b) Orhan Türkdoğan
c) Sevinç Özen
d) Nurşen Adak
e) Zafer Cirhinlioğlu

8.

20. yüzyılın moda ve güzellik anlayışının desteklediği zayıflık tutkusunun
saplantılı bir hâl almasının somut bir örneği olan hastalık aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Anorexia Nervosa
b) Yabancılaşma
c) Geriatri
d) Gerontoloji
e) Obezite

9.

“Sanat sanat içindir” anlayışını benimseyen ve sanatın amacının estetik
haz olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Platon
b) Aristoteles
c) Kant
d) Hegel
e) Marx

10. Sanatta hegemonyanın rolünü araştıran yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İşlevselci
b) Çatışmacı
c) Yorumsamacı
d) Sosyal inşa
e) Sembolik etkileşimci
Cevap Anahtarı
1.b, 2.c, 3.e, 4.a, 5.c, 6.a, 7.b, 8.a, 9.c, 10.b
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