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İnsanoğlu hiçbir devirde bugünkü kadar çok sayıda sosyal grup
lara sahip olmadı. Günlük hayatında bu derece hareketli bulunmadı. 
Yine insanoğlu hiçbir zaman bu kadar huzursuzluk duymadı. XX. 
Yüzyılın dinamik sosyal bünyeleri âdeta büyük bir değişme yarışına 
girişmişlerdir. Mütemadiyen gelişen ve hızla değişen sosyal bünyeler 
içinde insan hakiki şahsiyetini arama çabasiyle çırpınıp durmaktadır. 
Bir kimse, ancak bağlı bulunduğu sosyal grupların üyeleri ile müsbet 
mânâda, tatminkâr münasebetler kurabilirse aradığı manevî huzura 
kavuşabilir. Bünyelerine uygun değer hükümlerinin taşıyıcısı olan sos
yal gruplar şahsiyetin gelişmesi ve değişmesi bakımından çok önemli
dirler. Küçük sosyal gruplarda sosyal kuvvetin şiddet derecesi, grubun 
her tarafında yani her üyede birbirine yakın derecede tesirler yaratır ve 
böylece üyeleri baskısı altında tutar. Şahıs, grup baskısının izlerine 
şahsiyetinde yer bulamadığı, duygu ve düşünceleri ile uygunlaştıra-
madığı andan itibaren sosyal bünyeden inhiraf etmeye başlar ve bir 
takım sosyal problemlerin kaynağı olma durumuna düşer. Grubun 
değer hükümleri ile şahsın değer hükümleri arasındaki çatışma ve grup 
normlarından inhiraf etme olayı uzun müddet devam edebileceği gibi 
bir anlık da olabilir. 

Sosyal gruplara hâkim olan değer hükümleri, şahısları harekete 
geçirirken, bir işe yöneltirken veya bir işi yapmaktan akkorken, ayni 
zamanda onların dünya görüşünde, duygu ve düşüncelerinde de değişik
likler yaratır. 

insanlar bir taraftan çeşitli menfaat düşüncelerinin tesiri altında 
sosyal ilişkiler kurarlarken, diğer taraftan farklı mâhiyetteki şahsiyet
lerinin benlik duygularının baskısile değişik sosyal statüler kazanmaya 
gayret ederler. İnsan tabiatındaki bu ikili durumdan birincisi sosyal 
düzeni sağlarken ikincisi de bir takım sosyal problemlerin ortaya çı
kışının nedenini teşkil eder. 
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Mâhiyetleri itibarile nedir bu sosyal problemler? Hangi şartlar 
altında ne gibi sosyal problemler ortaya çıkmaktadır? Bu soruların 
cevapları, tahlili son derece güç ve karmaşık bir sosyal bünye içinde 
saklı bulunmaktadır. Sosyal problemlerin hakiki unsurlarını, çeşitli 
faktörlerini seçip ayıklamak ve aralarındaki mantıkî ve fonksiyonel 
münasebetleri gösterebilmek şansı sosyal dinamik saha çalışmalarına 
daha yakın görünmektedir. Esasen bugünkü sosyal realitenin dinamik 
bünyesi de bu çalışmaları tahrik ve teşvik eder durumdadır. Hiç şüphe 
yok ki, bugün son derece dinamik bir sosyal bünye içinde bulunuyoruz. 
Hergün giderilmekte olan ihtiyaçlar serisine yenileri eklenmekte, ardı 
arası kesilmez dizileri, daha iyi bir hayat umudu içinde sabırla kova
lamaktayız. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik problemlerin karşısında 
insanoğlu fizikî çareler aramaktan geri durmadı. Bugün kanser araştır
ma merkezlerinin sayısı az değildir. Teknoloji sahasındaki inkişafı 
endüstrileşme hareketleri takip ederken, bunun hemen ardından şehir
leşme olaylarının ortaya çıkardığı problemler manevî ilimlerin çeşitli 
dallarında geniş araştırma faaliyetleri yaratmak hususunda diğer sa
halardan geri kalmadı. Devamlı bir sosyal oluşum içinde bulunan insa
nî sosyal hayat, çağımız cemiyetlerinin bünyelerini hızla değiştirmek
tedir. Bu bakımdan günümüzün sosyal problemlerinin köklerini geç
miş yakın yılların sosyal oluşumlarında bulabileceğimiz gibi, gelecek 
yılların sosyal problemlerinin köklerinin de bugünkü sosyal oluşumda 
beslenmekte olduğunu görebilmemiz mümkündür. 

Talcott Parsons'a göre, Herbert Spencer'in büyük umudu henüz 
gerçekleşmemiştir. Yakın gelecekte de pek gerçekleşeceğe benzeme
mektedir1. Fakat, cemaat hayatını idrak etmiş olan insanın o zamanki 
basit ihtiyaçlarının karşılanmasındaki kifayetsizlik ile günümüzün bü
yük terakkisi mukayese edilirse, insanoğlunun içinde yaşadığı sosyal 
dinamik bünyenin nasıl büyük bir hızla değiştiğini görmek zor olmıya-
caktır. İnsanlararası çatışmalar, zümrelerarası gerginlikler sosyal bünye
ye dinamizm kazandırmışlardır. Zelzele, sel felâketi, fırtına, yangın 
gibi tabiî âfetlere mâruz kalan kabilelerin cemaat duygusu takviye 
edilirken dahi kabilelerarası çekişmeler, gerginlikler eksik olmamış 
ve insanlararası ilişkiler yer yer çatlamıştır. 

Her sosyal grup, kendi maksadına ve bünyesine uygun olan değer
lerin taşıyıcısıdır. Menfaat esasındaki insanlararası ilişkiler, gruplar 

1 Talcott Parsons, "Structure of Social Action" New York 1961, Sayfa: 4. 
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arası çatışmaları hızlandırmaktadır. Fakat şunu da unutmıyalım ki, 
bir sosyal grubun bünyesindeki solidarite derecesi, müşterek maksada 
yönelen üyelerin değer hükümlerinin ehemmiyetine ve bu husustaki 
duygu, düşüncelerin devamlılığına dayanırken, ayni zamanda aykırı 
değer yüklü sosyal gruplarla yapacağı çatışmalardan zindeliğini kaza
nır. Sosyal bünye içindeki çeşitli mâhiyetteki gruplar, ayrı mahiyet-
lerdeki değerleri taşıdıklarına göre, eğer bu sosyal gruplar arasında fonk
siyonel bir denge varsa, sosyal düzenden bahsedilebilir. Bilhassa mes
leki zümreler arasındaki ahenk cemiyetin hayatiyeti ile doğru orantılı
dır. Aksi halde cemiyette bir sosyal düzensizlikten bahsetmek yerinde 
olur. 

Sosyal münasebet ağı içinde bulunan insanlar birbirlerine duygu 
ve düşünce esasında tesir ederek şahsiyetlerinin değişmesine yol açar
larken, bunun yanı sıra insanî sosyal hayatın fonksiyonel ilişkileri ara
sından sosyal oluşumun yaratılmasında en esaslı bir unsur olma duru
munu kazanmış olurlar. Hemen bütün sosyologların üzerinde durduk
ları sosyal oluşumun başlıca unsur ve kademeleri olarak communicati
on, conflict, competition, accommodation ve assimilation gösterilmek
tedir 2. 

Değişik mâhiyetteki sosyal gruplar içinde hayatı boyunca etkile
nen insan, ilk ve aslî aile grubunda kazandığı tecrübelerine diğer grup
lardan yenilerini de ekliyerek şahsiyetini değiştirir ve geliştirir. Birer 
sosyal birim olarak kabul edebileceğimiz sosyal grupların cemiyet 
bünyesindeki ehemmiyetleri ve şahsiyet üzerindeki tesirleri çok bü
yüktür. Çocuğun ailesi grubu, oyun grubu, okul grubu ile yetişkinin iş 
grubu, ekonomik faaliyet grupları, dinî grubu, siyasî grubu ve özel 
ilgisine göre üyesi bulunduğu daha pek çok grupları, bütün bunlar 
insanî sosyal hayatın çeşitli yönlerini aksettiren ve fonksiyonlarını 
belirleyen sosyal birimlerdir. Kültürel gelişim de bu sosyal gruplar 
içinde oluşur. Sosyal grupların geçirdiği bünye değişikliklerine paralel 
olarak kültür de değişime uğrar. Meselâ, aile grubu, kültürün taşıyıcı-
sıdır denilirken3 kastedilen mânâ insanî duygu ve düşüncelerin, hayatî 
mâhiyetteki vasıtaların genç kuşaklara aktarılması, sosyal davranış
ların kazandırılmasıdır. Demek oluyor ki, sosyal gruplar insanoğluna 
içinde yaşadığı cemiyetin yüklü bulunduğu değer hükümlerinin ve hu-

2 Mabel A. Elliott, Francis E. Merrill, "Social Disorganization" New York 1961 Sayfa: 5,6,7. 

3 Hans Freyer, "Sosyolojiye Giriş", Ankara 1957, Sayfa: 76-77 
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susiyetlerin damgasını vuran en aslî unsuru durumunda bulunmakta
dırlar. Bilhassa aile grupları cemiyetin kültür muhtevasını, canlı 
bir şekilde yaşatan ve potansiyel olarak yüklenmiş bulunan ev kadını 
vasıtasiyle bu görevi çok iyi yapmaktadırlar. Aile yuvası sosyal bünye
nin en mühim bir grubudur derken, onun içinde arkadaşlık, hayatı 
devam ettirme, korunma ve dışta temsil olunma, yetiştirilme ve yetiş
tirme fonksiyonları kastolunmaktadır4. Aile yuvası ruhî bir bütündür 
ve moral eğitim merkezidir. Ailenin fertleri arasında tesanüt, karşılık
lı vazife ve mesuliyet duyguları varsa Neumeyer'in dediği gibi o aile 
"suçluluğa karşı en iyi bir sigortadır"5. 

Böyle bir aile yuvası çocuk için büyük bir cesaret yeri, emniyet, 
samimiyet ve heyecan dolu bir atmosfer merkezidir. O halde, çocuğun 
yetiştirilmesinde aile grubunun mes'uliyeti çok büyük olmalıdır. Ço
cuğun ilk sosyal davranışları, itiyad ve alışkanlıklarının büyük bir kıs
mı, şahsî teşebbüs kabiliyeti, insanlara karşı itimat ve sevgi duygulan, 
hemen hepsi aile grubu içinde kazandırılıyor. Aile grubu, sosyal düzen 
içindeki gruplararası ilişkilerde merkezî noktayı tutar. Her türlü sosyal 
münasebet ağında aile grubunu bulmak mümkündür. 

Tabiatile, her sosyal olayın mâhiyetine göre, sosyal grublardan 
birinin veya bir kaçının tesir ve ehemmiyet derecesi tesbit olunabilir. 
Grupların taşıdığı değer hükümlerinden inhiraf eden şahıslar ve cemi
yetin grupları arasındaki dengeli fonksiyonel münasebet ağından ayrı
lan gruplar sosyal problemlerin meydana çıkmasına yol açmış oluyor
lar. Cemiyette, insanlararası sosyal münasebetten doğan müşterek 
maksatlardan intişar eden insanlararası sosyal duygu ve düşünce bağı, 
Karşılıklı dayanışma birliği vardır. Bu birliğin gevşemesi veya dağılması 
halinde sosyal düzende çatlamalar ve parçalanmalar da başlar. Sosyal 
problemlerin incelenmesinde değer hükümlerinin analizi şarttır. 0 hal
de bunlar sosyal problemlerin esaslı unsurlarıdırlar. Çünkü değer hü
kümleri, sosyal oluşumun dinamik faktörleri arasındadır. Değer hü
kümlerinin taşıyıcısı sosyal gruplar olduğuna göre, değer hükümlerinde 
meydana gelen değişmeler grup hayatını dolayısiyle gruplararası mü
nasebeti etkileyen ve değişikliğe uğratan nedenlerdir. Sosyal oluşum 
düzeni içinde bulunan insanlar birbirlerine tesir ederek bir taraftan 

4 E. M. Maclver, Charles G. Page, "Society", London 1962, Sayfa: 240-241 

5 Martin H. Neumeyer, Juvenile Delinquency in Modern Society, New York 1956, Sayfa: 

155. 
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şahsiyetlerinin değişmesini sağlarken diğer taraftan insanî sosyal hayatı 
taşıyan sosyal bünyenin oluşum halinde bulunmasına hizmet ederler. 
Bu oluşum safhası içinde bulunan, bugünün endüstri ve modern cemi
yetinin insanı yalnızdır. Cemiyet ve onun bünyesi ise hızla değişmekte
dir ve dinamik vasfa sahiptir. Gerçi tarihte statik ,cemiyet hiç mevcut 
olmamıştır. Her cemiyet az veya çok, gizli veya aşikâr, yavaş veya hızlı 
değişmeye uğramıştır ve uğramaktadır. Hiç şüphe yoktur ki, tam 
bir ahenk içinde değişen ve gelişen cemiyetler, şahıslarının şahsiyet
leri üzerinde muvazene unsurudurlar. İşte bu durum bugünkü endüstri 
cemiyetinde bizi pek çok ve çeşitli sosyal problemlerle başbaşa bırakıyor. 
Muvazene durumundan mahrum sosyal yapılar gruplar ve şahıslararası 
çatışma ve çekişmelerin fazla olduğu, çeşitli sosyal problemlerin bu
lunduğu sosyal bünyelerdir. Çağımız dünyasında her şey değişmekte
dir. Gruplar arasında denge kurmak temayülünü insanoğlu her zaman
kinden daha fazla bugün arzulamaktadır. Fakat acaba, tam dengeli 
bir durum kurabilecek midir ? Yeni yeni beliren ihtiyaçları karşılamak
ta yeterli olunabilecek midir ? Esasen, beliren yeni ihtiyaçları karşıla
mak, ihtiyaçlar dizisini kovalıyabilmek için bu denge yine tekrar bozul-
mıyacak mıdır ? Cemiyet içinde gruplar arasında bir uyuşma, ihtiyaçlarla 
birlikte beliren yine tekrar bozulma, böylece bozulan denge ve yine 
tekrar yeni bir uyuşma, bütün bunlar sosyal oluşumun zaruri ve de
vamlı hareket halleridir. Şu hususu çok iyi biliyoruz ki, sosyal bünyedeki 
dengenin bozulduğu zamanlarda sosyal problemler de fazlalaşmakta
dır. Bu arada şahsî inhiraflar da çoğalmaktadır. Çünkü yalnız kalan 
insan yeni sosyal problemleri karşılamakta güçlük çekiyor. Çünkü 
endüstri nizamının insanı çok yalnızdır. O halde gruplararası sosyal 
düzen ona yardımcı olmalıdır. İşte burada zarurî olan sosyal kontrol 
kuralları karşısında bulunuyoruz demektir. 

Sosyolojik tetkikler, sosyal problemlerin kaynağı olan sosyal ça
tışmaların başladığı devirlerde ehemmiyet kazanmışlardır. Çağımızın 
sosyal problemleri sosyolojik tahlillerin zaruretini gün geçtikçe faz-
lasile hissettirmektedirler. Akıl hastahanelerinin, hapishanelerin dolup 
taştığı devrimizde sosyal hayat alanındaki insanlararası münasebet 
şekilleri ile mâhiyetlerinin dikkatle incelenmesi artık kaçınılmaz bir 
vakıadır. Her sosyal problem, kendi devrinin sosyal yapısı ve sosyal 
zemininin hususiyetini belirtiyor. Endüstri çağının kendine has mu
haceret şekli insanları sosyal gruplarından tamamen koparmaktadır. 
İçkiye düşkünlük, kumar, cürüm ve cinayetler sosyal müesseselerin 
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yüklerini ve mes'uliyetlerini bir kat daha arttırmıştır. Şahsi çatışma 
ve gerginlikler sosyal gerginlik ve çatışmalarla yakından ilgilidirler. 
Şahıslararası gerginlikler, sosyal bünyedeki gruplararası ve grup içi 
gerginlikleri işaret ederler. Sosyal düzensizlik, gruplararası çatışma 
halidir. Bu çatışmalar, gruplararası zıdlıklardan doğar. Değerler ara
sındaki ahenksizlik, şahıslar arası çatışmaların başlıca kaynağıdır. 
Şahıslar, sosyal grupların tesiri altında kazanılmış temayülleri ile sos
yal çevrelerine ve faaliyetlerine yönelirler. Fiiller, şahısların vaziyet 
alışlarının tezahürleridir. Ayni cins tezahürlerin birbirini takip etmesi, 
cemiyet bünyesinde, bir takım normların yerleşmesini veya değişmesini 
sağlar. Bu tezahürler arasında zıdlıklar devam ederse şahısların inhi
rafları da fazlalaşır. Bütün bu olayların temelinde çatışma halinde bu
lunan, birbirine zıd değer hükümleri yatmaktadır. 

Bir sosyal grup içinde, şahıslara kazandırılan vaziyet alışlar, diğeı 
bir gurup içinde o şahısların sosyal davranışları mâhiyetini kazanır. 
Başka deyim ile bir şahsın bir grupta kazanmış olduğu vaziyet alış
ların, başka sosyal gruplarda tekrarlanması, yani şahsın şahsiyetini 
belgeleyen vaziyetler olarak ortaya çıkması hallerinde, o şahsın sosyal 
davranışları ortaya konmuş oluyor. Şahısların sosyal münasebet ağı 
içindeki sosyal davranışlarının anlaşılması, o şahsın içinden geçip gel
diği, yani içinde yetiştirildiği sosyal grubun mâhiyetini açığa vurur. 
Bir şahıs, ne kadar çalışırsa çalışsın, sonradan başka gruplardan aldığı 
sosyal terbiye ile ne kadar gayret ederse etsin, aile grubundan çocuk
luğunda almış olduğu davranışlarını gizliyemez ve örtmeye muvaffak 
olamaz. Bu izler o şahsın sosyal vaziyet alışında daima tesirini gösterir. 
Sosyal düzensizlik hallerinde, dikkati ilk çeken husus, şahısların sosyabi-
lite (Içtimaileşme) duygularının eksikliği oluyor. Bir kimse, şahsî vazi
yet alışları dolayısiyle eksik kıymet ve değer hükümlerinin tesiri altın
da, cemaat organizasyonunda intibaksızlıklar ve sosyal organizasyon
da ise inhiraflar gösterir. Sosyal normlardan inhiraf etmiş olan şahıs
lar genellikle bir arada bulunma temayülü taşırlar. Böylece sub-group-
lar ortaya çıkar. Bu vaziyette, sosyal düzen içinde düzensizlik arzeden 
ikinci derecedeki yüz yüze (face-to-face) esasındaki münasebete daya
nan küçük sosyal gruplar belirir. 

Sosyal düzenden inhiraf etmiş küçük sosyal gruplar derhal sosyal 
problemlerin merkezleri haline geliveriyorlar. Sosyal normlardan 
inhiraf eden şahısların bir araya geldikleri bu küçük merkezler, şahıs-
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lararası distanslaşmaların örgüsünü sıklaştırıyorlar. İnhiraf etmiş ve 
cemiyet düzenine zıd bir durumda vaziyet almış bulunan şahıslar için 
bu küçük solit gruplar uygun şartlar altında yüksek moral kaynakları 
oluyorlar. Sosyal düzene karşı çıkan küçük anti-sosyal gruplar, ayni 
gayeye yönelen şahısları kolayca cezbedebiliyorlar. Bunlar şahısları 
üzerinde son derece tesirli baskıya sahiptirler. Şahıs bu grup içinde 
yüksek moral kazanıyor. Kazanmış olduğu yüksek moralin tesiri altın
da sosyal düzene karşı daha büyük bir cesaretle çıkıyor. Cemiyetteki 
sosyal düzensizlik devrelerinde, birleştirici mahiyet taşıyan ve inhiraf 
etmiş şahısları toplıyan, sımsıkı tutan bu mücadele grupları daha canlı, 
daha kuvvetli bünye kanunlarına sahip oluyorlar. Grup üyeleri, mensu
bu bulundukları gruplarla gurur duymaya başlıyorlar. İyi teşkilat
lanmış (gang) grubunu misal olarak gösterebiliriz. 

Hızla değişen modern sosyal dinamik bünyenin sosyal hayat 
alanındaki tezahürleri, sosyal değişmenin kolayca müşahade edilen 
unsurlarıdır. Endüstri cemiyetinin büyük şehirleri bu dinamizmin 
bugünkü başlıca merkezleridir. Bu dinamik merkezler insanların sosyal 
münasebetlerinde, duygu ve düşüncelerinde, sosyal davranışlarında 
değişiklik yapmaktadırlar. Böylece cemiyette yaratıcı bir güç meydana 
gelmektedir. Sosyal dinamik yapının ortaya koyacağı gücü hakiki 
yaratıcı güç vaziyetine getirmek ve sosyal değişme vetiresini kontrol 
altında bulundurmak hususundaki endişeler bir takım yeni sosyal 
problemleri ön plâna geçirdiler. Ancak, şu husus göz önünde bulundurul
malıdır ki, cemiyet bünyesine uygun olmıyan tesirlerde bulunulamaz. 
Sosyal yapı bir bütündür, kültür tarihi içinde ele alınması icabeder. 
Bütün olan bu sosyal yapı, yerleşim, menfaat, fonksiyon, kan ve kül
tür bağı esaslarında çeşitli mâhiyetteki sosyal grupları ve tabakaları 
içinde muhafaza etmektedir. Aralarında devamlı surette karşılıklı 
münasebet vardır. Sağlam bir sosyal bünyede, gruplar arasında ve 
tabakalar arasında sağlam bağ bulunmaktadır. Fonksiyonlar arasında
ki bu bağlar, fikirlerarasındaki tesanüdü takviye eder mâhiyettedir. 
O halde, bütün olan sosyal bünyeyi "sosyal", "ekonomik" ve "kültürel" 
diye parçalamak sun'î bir vaziyet alış oluyor. 

Haddizatında, sosyal bütün, kültürel muhtevaya sahiptir, bu 
muhteva ayni zamanda çok faktörlüdür. Bir faktör ancak diğer fak
törlerin mevcudiyeti ile söz konusu edilebilir. Hiç bir zaman ekorıomik 
faktör, sağlık faktöründen ayrılamaz. Bütün faktörler hepsi birlikte 
sosyal bünyeyi ayni zamanda etkilemektedirler. 
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O halde, sosyal hayat alanında yapacağımız teknik değişikliklerin 
sosyal bünyede doğuracağı sonuçlar ve bu sosyal sonuçların tekrar 
yeni baştan yaratacağı teknik güç ile bunların duygu ve düşünceler 
üzerindeki tesirleri hep birlikte hesaba katılmalıdır. Bütün dikkatle
rini bir tek faktör üzerine teksif edenler, sosyal problemlerin tezahür 
şekillerini sebepleri ile karıştırmaktadırlar. Her sosyal problemin sebep
leri altta yatan cemiyet bünyesinde saklı veya açık bulunan çeşitli 
sosyal faktörlerdir; çeşitli ekonomik, psikolojik... faktörlerdir. Demek 
oluyor ki bir sosyal probleme yanaşırken, bütün faktörlerin ayni zaman
da hesaba katılması icabedecektir. 

Toplumdaki şahısların bu sosyal problem ile ilgili değer hükümleri 
bu probleme karşı sosyal davranışları, peşin hükümleri, ve yine bu
nunla ilgili sosyal normlar, örf ve adetler hepsi birden düşünülmelidir. 
Aralarındaki mekanizma keşfedilmeye çalışılmalıdır. Sosyal bütünün 
yapısı ve bünyesi ile ilgili, sosyal bütünün kendisine mahsus bir takım 
problemleri vardır. Nasıl ki, bir cemiyet bünyesinin içinde gruplararası 
düzensizlikten doğan ve cemiyet bütününü rahatsız eden problemler 
var ise, ayni şekilde büyük cemiyet bünyeleri arasında düzensizlikten 
doğan büyük bünyenin bütünü ile ilgili daha büyük mâhiyetteki sosyal 
problemler vardır. Hızla değişen, büyük yaratıcı güçlere sahip cemi
yetlere ayak uyduramıyan cemiyetlerin bünyelerinde beliren büyük 
sosyal problemler, cemiyetin küçük sosyal gruplarının problemleri ile 
ilgili nedenler arasındadır. Statik bir cemiyet olamaz. Bütün cemiyetler 
dinamiktir. Ancak bazı cemiyetler daha hızlı, diğerleri daha yavaş bir 
değişmeye mâruzdurlar. Hızla değişen dünyaya ayak uydurma çabası 
içinde bulunan cemiyetler ile henüz bu ihtiyacı duymamış, daha doğ
rusu bu çabayı ortaya koyacak gücü kendisinde görmemiş cemiyetler 
vardır. Yetişme çabası içinde bulunanlar elbetteki bir bunalım devresi 
geçireceklerdir. Bazı sosyal problemlerin sahnesini teşkil edeceklerdir. 

Şu halde, bir cemiyet bünyesinde görülen sosyal problemler, o 
cemiyetin dinamik bünyesinin birer belgeleridirler. Bu sosyal prob
lemler gelecek günlerin hayırlı habercileridirler. 

Fazla formal grup otoriter bünyeli sosyal organizasyon içinde 
bulunuyor. Genellikle stabil mahiyetteki muayyen bünye kanunlarile, 
bu formal sosyal gruplar yeni ihtiyaçlara karşı yetersizlik gösteriyor
lar; üyelerinin arzularını hoş karşılıyamıyorlar ve şahsiyetin bütün 
yönlerde gelişmesine tahammül edemiyorlar. Yani, açık fikirlilik ile 
doğru sözlülük bunlarda yer bulamıyor ve bu cins grupların üyeleri 
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hürriyetten yoksun kalıyorlar. Formal organizasyon içinde duygu ve 
düşünce bağları kopmuş kimseler kendi aralarında daha kuvvetli duygu 
ve düşüncelerle dolu anti-sosyal grupları kolayca vücuda getirebiliyor
lar. Anti-sosyal gruplarda fertlerin hür birleşme iradelerinin temeli 
üzerine oturtulan grup içi işbirliği (inter-group collaboration), fonksi
yonel örgünün tanziminde başlıca rolü oynıyan sosyal dayanışma duy
gusu ve düşüncesi ile birlikte grup bünyesine uygun bir takım değerleri 
de yaratmış oluyor. Anti-sosyal grup hayatının idamesi için önceden 
lazım olan şey, pratik sonuçlara bağlı mekanik çalışma nizamıdır. ki 
bu da üyelerinin kollektif ihtiyaçlarını karşılıyor. Burada, sadakat 
mühim bir faktördür. Çeşitli yollarla, vesilelerle üyeler bu hususu bir
birlerine ispat etmeye çalışırlar. Sadakat ve grubun problemlerine 
katılmaları, üyelerden ayrı ayrı, onlara başvurulmak suretiyle isten
mez. Uzun uzun nasihata da lüzum hissettirmez. Anti-sosyal grubu 
ilgilendiren bir problem lider tarafından açıklandığı zaman, üyeler ferdî 
kabiliyetlerine uygun düşen şartlarla derhal probleme doğru tepkide 
bulunurlar. Grup otomatik bir mekanizma gibi çalışır; bu tepkiler her 
defasında grubun bünyesini bir kat daha kuvvetli hale getirmiş olur. 
İşte bu kuvvet, üyelere sadakat esasındaki vaziyet alışları (attitude) 
ve davranışları (behavior) kazandırır. Bu ise, cemiyet bünyesi içinde 
şahsiyetin diğer bir görünüşünü ortaya çıkarır. Esasen vaziyet alış, sosyal 
grubun tesiri altında kazanılmış ferdî temayül değil midir? Vaziyet 
alış, şahısları muhite, objelere ve muayyen aksiyonlara doğru sevket-
miyor mu? Vaziyet alışlar daha ziyade informal gruplar içinde daha 
fazla bir kuvvetle ortaya çıkıyorlar. Verasetle kazanılmış değillerdir. 
Bir defa kazanıldıktan yani ferdin şahsiyetinin bir parçası haline geldik
ten sonra sanki öğrenilmemiş gibi oluyorlar. Bundan dolayı iyi bir vazi
yet alış grup için uygun ise ve sonradan kazanılmış bir reaksiyon olarak 
şahsiyete stabilite veriyorsa muteberdir. Bir bakıma sosyal grubun ya
pısı içinde ferdin karakterine muteberiyet kazandırıyor demektir. 
Bu durumda, ortada bir ferdi reaksiyon vardır. Reaksiyon ise bize, 
ferdin vaziyet alışının subjektif tabiatını tasvir eder. Vaziyet alış, bir 
aksiyona yönelen temayül olduğundan itibaren, artık o, aksiyonun 
kendisinden ayrılmış olarak düşünülmelidir. Onun cemiyet içindeki 
yeri ve mekanizmadaki önemi düşünülmelidir ki, anti-sosyal gruplarda 
kazanılmış olanlar bu bakımdan göz önünde bulundurulmaya değer. 
Hiç şüphesiz, vaziyet alış tek olay tarafından açıklanamaz. Bogardus'e6 

6 Emory S. Bogardus, "Sociology" The MacMillan Company, New York Sayfa: 25 
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göre, bir şahıs hayatın bazı görünen safhaları üzerinde, şu dış alemde 
faaliyete geçinceye kadar belki kendisi de vaziyet alışının ne olduğunu 
bilemez. Vaziyet alış periodik zamanlarda, ayni tip aktların tekrarlanması 
ile fazla belirlilik kazanır. Şahıs çok defalar vaziyet alışı aynen taklit 
edebilir. Taklide sebep olan olayın tesiri bitinceye kadar, bu taklit 
olayı devam edebilir. Fakat zamanla etkilenme durumu sona ermiş 
olacaktır ki, eğer şahıs ayni vaziyet alışı devam ettirirse artık grup içi 
davranışı kazanmış olur. Burada, davranış vaziyet alışların yerleşmiş, 
benimsenmiş sonucu olarak subjektivite kazanıyor. Şu halde, anti-sos-
yal grubun vaziyet alışı, diğer sosyal gruplara ve cemiyet bütünü için
deki aksiyonlara karşı reaksiyonlarının takımıdır. Bu ise grup tema
yülü demektir. Grubun geçireceği tecrübeler de sonunda grup davra
nışını yaratacaklardır. Cemiyetin grupları içinde, her birimiz idrak 
ettiğimiz, kavradığımız bilgi dünyamızda yaşarız. İç ve dış dünyamız 
arasında uyuşma ararız. Fikirlerimiz, inançlarımız ve hükümlerimiz 
ile muhitimiz, sosyal çevremiz arasında denge ve düzen kurmayı arzu
larız. Her birimizin, bu düzen içinde bazı istekleri ve yöneldiği hedefleri 
vardır. Şahsın vaziyet alışı ve değer hükümleri bu mevcut düzene uygun 
düşmeyebilir. Artık o şahıs cemiyet düzeninden inhiraf etmiş demektir. 
Vaziyet alış tek başına izole edilemiyeceğine göre, ayni cinsten vazi
yet alışların demeti içinde kendisine yer arıyacaktır. Çünkü her vaziyet 
alış, grubun vaziyet alışları demeti içinde az çok bir düzen halinde bu
lunacaktır. Vaziyet alışlar, bizim yöneldiğimiz hedefler ve tatmin edil
me çabalarının oluşumu içinde gelişirler. Bu demektir ki, her şahıs 
kendi gayesine en uygun düşen vaziyet alışı geliştirmeye çalışır. Böy
lece cemiyet düzeni içinde şahıslar ve gruplar arasında çatışma ve çe
kişmeler baş gösterir ve sosyal problemler birbirini takip eder 7 . 

7 Mahiyetlerine göre sosyal Problemler, Sosyal bünye içinde başka bir yazımızda ince

lenecektir. 


