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Sosyal yapılar çeşitli sosyal grupları, müesseseleri ve sosyal değerleri 

kapsamaktadırlar. Değerler ise, kendi aralarında sınıflandırılabilmekte ve 

sosyal gruplara, müesseselere yön verebilmektedirler. Bu anlamda, değerler 

sosyal bünyede dinamik karaktere sahip bulunmaktadırlar. İnsanlar da kendi 

şahsî bütünlükleri ile sahip bulundukları değer hükümlerine göre çeşitli grup

ların, müesseselerin sosyal değerlerini yaşamakta ve ayni zamanda birbirleri

ne aktarmaktadırlar. Şahsiyete sahip olan her fert içinde bulunduğu müesse

senin değer ölçülerine ve kendi şahsi değer hükümlerine tâbi olarak ayni sos

yal grubun diğer fertlerinden bu değer hükümlerine uymalarını istemektedir. 

Bu istek, her defasında belirli beklentileri somut hale getirir. Fakat sosyal 

grubun her ferdi her zaman bu beklentilere yeterince uyamaz ve cevap vere

mez. Ferdi beklentileri cevaplandırma ya olumlu, ya olumsuz ya da tamamen 

anlamsız bir şekil ile belirmiş olur ki, bu durum iki şahıs arasındaki sosyal 

ilişkinin yönünü ve varlığını tayine yarar. Acaba, niçin bazı şahıslar müesse

selerin değerlerinden ve diğer şahısların değer hükümlerinden uzak kalabil

mekte ve böylece toplumun değer yargılarına ters düşebilmektedirler? Başka 

bir deyimle, niçin bazı şahıslar müesseselerin ve şahısların değerlerine ve değer 

hükümlerine dayalı bulunan beklentilerinden sapmaktadırlar? Değer hüküm

leri kendi aralarında 'İyi ' ve 'Kötü', 'Faydalı ' ve 'Faydasız', 'Güzel' ve 'Çirkin' 

gibi ayırımlara ve ters durumlara tâbi tutulmaktadırlar. Biz burada bizatihi 

iyi ya da kötünün ya da faydalı ile faydasızın ne olduklarını tartışmıyacağız. 

Bunlar sistemler içinde ve göreli olarak, birbirlerine göre olayların mahiyetine 

bağlı olarak beliren değer hükümleridir. 

Sosyal gruplar ve müesseseler sosyal ve kültürel sistemler ile birlikte 

düşünülmedikçe tam olarak anlaşılamazlar. Evvelâ, bir sosyal grup ancak 

sosyal sistemi ile birlikte düşünülmelidir. Her sosyal grubun kendine has bir 

ya da birden fazla sosyal sistemleri olması gerekir. Bu, ya büyük bir sistemdir 

ki, bu sistem kendi içinde ikinci dereceden daha küçük sistemlere bölünür; 
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sonuç olarak bir sistem gibi ele alınır, ya da ayni ehemmiyet derecesinde 

birden fazla sistemler yan yana belki de arka arkaya birbirlerinin fonksiyon

larını tamamlayarak sonuca varırlar. Sosyal grubun sosyal sistemi belki de 

âdeta müşahhas etkileyici bir sosyal bünye olarak belirir.1 Bu sosyal organi

zasyonun üyeleri birbirleriyle etkileşim içinde bulunurlar ve diğer grupların 

üyeleri ile ayni zamanda ve ayni grup içinde etkileşmeleri söz konusu olamaz. 

Bir sosyal grubun üyeleri diğer sosyal grubun üyelerine nazaran daha fazla 

birbirlerini etkilerler, grubun sosyal organizasyonu içinde daha mütecanis 

bir katılma yaratırlar. Bir sosyal gruba katılmak, grubun sosyal organizasyonu 

içinde bir sosyal sisteme katılmak anlamını taşıyor ki, grup üyeleri burada 

sistemin bir kısmı olma durumundadırlar. Böylece sosyal gruplar sistemleri 

sayesinde ve sistemlerinin ulaşabildikleri sonuç noktaları ile birbirlerine karşı 

sınırlandırılmış olurlar.2 

Bu görüş açısından, bir şahsın fiil ve hareketleri diğer bir şahsın fiil ve 

hareketleri için ya da değer hükümlerine göre fonksiyonel ve geçerli olup ol

maması söz konusu olacaktır. Ayni şekilde şahsın duygusu, düşüncesi ve değer 

hükümleri ile fiil ve hareketleri içinde bulunduğu sosyal grubun sosyal sistemi 

için fonksiyonel ya da fonksiyonel olmayan bir karakter arzedecektir. 

Şu halde, bazı zamanlar bazı şahıslar bazı şartlar altında sosyal grubun 

ya da müessesenin, geniş açı içinde toplumun, diğer şahıslarının beklentilerine 

(expectation), ümitlerine uymayan fiil ve hareketlerde bulunurlar. H a t t a , 

belki de bazı zaman ve bazı şartlar altında şahıs kendi beklentilerinin ve ümit 

ettiklerinin tersine fiil ve harekette bulunabilir. Bu durum karşısında şahıs 

bazan kendi kendisi ile bazan da başkaları ile sistemin sonucunda ters düşmüş 

olabilir. Bu şekliyle şahıs sosyal sistemden sapmış ve sosyal sisteme uymamış 

olur. Bazı durumlar vardır ki, şahıslar bu durumlara iyi uyamazlar ve kendi

lerinin makul düşünce ve doğru bildikleri noktalarda mecburen sapma halleri 

gösterirler. 

Sosyal yapının kültür muhtevasında da normlar, âdetler, örfler, görenek

ler, gelenekler ve müesseseler arasında tam bir ahenk olması gerekir. Sosyal 

bünyedeki tamlaşma bu ahengin sonucu olarak kendisini gösterir. Yapıda 

eksikler varsa, bu eksiklerin tamamlanması ve sosyal yapının bütünleşmesi 

1 Charles P. Loomis, J. Allan Beegle, Rural Sociology-The Strategy of Change, Prentice-
Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J., 1957, s. 1-3. 

2 Nihat Nirun, Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını, Ankara-1969, s. 135-145. 
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gerekir. Kültür muhtevasının boşlukları sosyal sistemlerin fonksiyonları t am 

olarak yapmalarını engelleyeceğinden, bu boşluklar başka kültürlerin muhte

valarından tamamlanmaya çalışılır. Bu da mevcut kültür muhtevası ile son

radan ve dışarıdan alınan kültür muhtevaları arasındaki çatışmalara yol açmış 

olur. 'Bir cemiyetin bütün fertlerini birbirine bağlayan, yani aralarında te-

sanüdü husule getiren müesseseler, Harsi Müesseselerdir.'3 Harsi müesseseler 

şahıslar arasındaki ahengi sağlayan ve toplumu belirli hedeflere yönelten di

namik ve olumlu değer hükümlerini fertlere benimsetirler ve onları belirli 

sonuçlara yönelterek toplumun belirtilmiş hedeflerine ulaştırırlar. Bu durum, 

sosyal yapının kültür muhtevasının âdeta müşahhaslaşmış bir sistemidir. 

'Eğer millet mütecanis bir hayat yaşıyorsa, orada hars o derece kuvvetlidir'.4 

'Hars, halkın an'anelerinden, teamüllerinden, örflerinden, şifahî veya yazılmış 

edebiyatından, lisanından, musikisinden, dininden, ahlâkından, bediî ve ikti

sadî mahsullerinden ibarettir.'5 

Üstelik, bazı sosyal sistemlerin müessesevî bünyeleri arasında sistemin 

kendi uygunluğu ve ahengi ile bütünlüğü için ters düşenleri, ters fonksiyon

larda bulunanları olabiliyor. Bu gibi grupların bütün üyeleri, hiç değilse üye

lerinin büyük bir kısmı müesseselerin fonksiyonel bütünlüğünden sapmış 

oluyorlar. Şu halde topluma başarılı uyma, belirli şartlar içinde sistemin bütün

lüğünün sonucuna paralel fiil ve harekette bulunma anlamını taşır. 

Sosyal sistemlerde sapmaların 'Sosyal Problemler' ile de yakın ilgisi gö

rülmektedir. Bazı sosyal problemler sapma hadiselerinin sonucunda ortaya 

çıkabileceği gibi, bazıları da sapma hareketlerinden ibarettirler. Sosyal ve 

kültürel hareketler ile değerlerden sapma işleminin kendisi bir sosyal problem 

olarak belirmektedir. Fakat, şu da bir hakikattir ki, bütün sapmalar bir sosyal 

problem olmadığı gibi, bir çok sosyal problemler de sosyal sapmaları ihtiva 

etmiye bilirler. 

Her cemiyet, sosyal sistemlerinin fonksiyonlarına bağlı olarak sonuçlara 

ulaştıkça ve bu sonuçlar arasındaki tekrar doğan faktörler arası bağ esasında 

yeniden doğan sistemlerinin fonksiyonuna göre gelişme ve değişme kaydeder. 

Bu değişme sebebiyle sosyal problemler de daha kesin bir şekilde belirmeye 

başlar. Bugün bizler, tekniğin ve ilmin kaydettiği büyük gelişmeler sayesinde 

daha konforlu bir hayat tarzı yaşamakta ve daha iyilerini de istemekteyiz. 

3 Ziya Gökalp, Hars ve Medeniyet, Ankara-1964, s. 5. 
4 İbid., s. 61. 
5 İbid., s. 72 
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İnsanlar daha iyi evlerde yaşamayı, daha rahat seyahat etmeyi, daha mükem

mel bir hayat geçirmeyi isterler. İlmin ve tekniğin kaydettiği terakkiler ve 

bu yolda atılmış adımların gerisinde daha nelerin lâzım olacağını rasyonel 

yollarla insanlar tesbit edebilmektedirler. Örneğin, daha iyi sağlık şartlarının 

gerçekleşmesi için ilâç sanayiindeki ihtiyaçların neler olduğunu rasyonel esas

larla tesbit etmek mümkündür. Fakat, sosyal problemlerimizi bu kadar açık 

ye seçik yollarla tesbit etmek, onların çarelerini ortaya koymak mümkün 

görünmüyor. 

Sosyal problemler, ilk bakışta, anlaşılması kolay, nedenlerinin tesbiti 

ve hal çareleri kısa zamanda mümkün gibi görünür. Oysa ki, sosyal problemler 

fizikî ve biyolojik problemlerle mukayese edilecek olursa anlaşılması, neden

lerinin çözülmesi çok zor problemlerdir. Bu problemlerin sonuçlarını ortadan 

kaldırmak için uzun zamana ihtiyaç vardır. Ne zaman biz, bu sosyal problem

lerin yönünü değiştirmeğe teşebbüs etsek görürüz ki, bu çok zor bazan da im

kânsız bir iştir. Bu işde büyük güçlükler ve mukavemetlerle karşılaşırız. Ör

neğin, çocuk suçluluğu problemi her yıl biraz daha artmaktadır. Medeniyetin 

ilerlemesi, ilmin ve tekniğin gelişmesine rağmen cemiyetlerimizde suçlu ço

cukların sayıları geçen yıllara oranla daha da fazlalaşmaktadır. Halbuki, biz

ler bugün düne nazaran suçlu çocuk probleminin nedenleri üzerinde daha çok 

verilere, daha fazla nedenlerinin bilgilerine sahibiz. Hal böyle iken, sosyal 

bilimciler ve idareciler suçlu çocuk sayılarını azaltamamakta ve çocuk suçlu

luğu problemine istenilen nisbette hâkim olamamaktadırlar. Ayni şekilde 

diğer suçlarda da bir artma görülmektedir. Zihnî ve ruhi hastalıklar modern 

cemiyet düzeninde daha fazlalaşmıştır. Hiç şüphe yokki, sosyal problemler 

İsrarla toplum içindeki yerlerini muhafaza etmekte, normal toplum düzenine 

karşı mukavemet etmektedirler. Bizler ise bunların t a m bilgisine sahip ola

mamaktayız. Çünkü, toplum düzeni değiştikçe yeni nedenler belirdikçe, sos

yal problemler de yeni biçimlere bürünmektedirler. Toplum değiştikçe, sosyal 

problemler de yeni şekiller almaktadırlar. Sebebi ise, insanların yeni yeni bek

lentileri belirmektedir. İhtiyaçlar yeni biçimlerde kendilerini hissettirmekte

dirler. Böylece, bizler bilgilerimizi kesin ve değişmez bir tarzda sosyal prob

lemlere tatbik edememekteyiz. 

Nedir bu sosyal problemler? Sosyal problemler istenmiyen davranış ka

lıpları ve sosyal olaylardır.6 Toplumun çoğunluğu tarafından itirazla karşılanan 

6 Nihat Nirun, Sosyal Problemler ve Sosyal Bünye, Araştırma III. Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi yayını, Ankara-1967, s. 235-244. 
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ve arzu edilmiyen bir takım davranış kalıpları ve olaylar olarak beliren sosyal 

problemler düzenlenmesi ve giderilmesi gereken sosyal olaylardır. Bun

ların ortaya çıkış nedenleri sosyal oluşumlardır. Başka bir deyimle, sosyal 

problemler sosyal oluşumdan neşet ederler. Bu problemler arasında bazıları 

vardır ki, istenmeyen problemler olarak nitelendirilirler. Örneğin, hırsızlık, 

kalpazanlık, dolandırıcılık, cinayet olayları, aşırı derecede içkili haller gibi... 

Sosyal problemler bir topluluğun, ya da bir grubun eseridir ve geri kalan büyük 

topluluk tarafından arzu edilmezler. Büyük topluluk bunları düzenlemek, dü

zeltmek ister. Büyük topluluk bunları düzeltmekte kendisini mükellef addeder. 

Büyük topluluk bu olaylara ve bu olayları yaratanlara itiraz eder. O halde 

sosyal olay kollektif bir karakter taşır. Her sosyal problemin mutlaka bir kol-

lektif kaynağı olacaktır. İstenmeyen sosyal problemler ise topluluğun çoğun

luğu tarafından istenmeyen, itirazla karşılanan, giderilmek istenen sosyal 

olay karakterindedir. Şayet, grubun ya da toplumun çoğunluğu tarafından 

tekdire lâyık, arzu edilmiyen bir karakter arzetmiyorsa, zıt şartlar da dahi 

doğmuş olsa, bu gibi problemlere istenmiyen sosyal problemler diyemiyeceğiz. 

Örneğin, kumar oynamak, fazla içki içmek toplum tarafından itirazla karşılan

mıyorsa bunlara istenmiyen sosyal problemler diyemiyeceğiz. 

Küçük sosyal toplumlarda, sosyal problemler şahısların yüz yüze iliş

kilerinden doğar. Bu gibi toplumlarda, fertler sosyal problemleri yaşayarak 

görür. Buralarda, bu problemlerin şahıslar üzerindeki etkileri çok daha kesin 

ve şiddetli hissedilir. Büyük toplumlarda ise, sosyal problemlerin bildiri kay

nakları basın ve yayın, radyo, televizyon gibi vasıtalardır. Bu olayların şahıs

lar üzerindeki sosyal-psikolojik etkili oluşumları ise daha çok küçük toplu

luklarda cereyan eden münakaşalar, konuşmalarla belirir. İkinci dereceden, 

bizzat yaşamadan şahıslar bu sosyal problemlerin duygu ve düşüncelerine 

sahip olurlar. 

Şu halde, sosyal problem ile sosyal oluşum arasında çok sıkı bir ilişki 

vardır. Daha doğrusu, sosyal problem sosyal oluşumun sonucunda ortaya 

çıkar. Sosyal oluşum, fertler arasında ve gruplar arasında içten bağlılık esa

sında ilişkiler yaratır ya da sosyal ilişkileri parçalayıcı bir rol oynar. Sosyal 

oluşuma istinaden şahıslar arasında sıkı sosyal ilişkiler ya da ilişkiler arasında 

parçalayıcı, yarıcı durumlar belirir. Olumlu karakter arzeden, işbirliği yaratan 

sosyal ilişkilerden sosyalleşme halleri, insanların biraraya gelmeleri belir ki, 

bunlar sosyalleştirici ilişkilerdir. Olumsuz ve çatıştırıcı ilişkilerden ise insan

ları birbirlerine karşı soğutucu, birbirinden uzaklaştırıcı haller doğar, ki bun

lara sosyalleştirmeyen ilişkiler denir. İnsanları ortak gayeler biraraya getirir. 
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Ortak sonuçlara ulaşmak için insanlar birarada faaliyette bulunurlar. Bu grup 

fonksiyonları fertleri birlikte tutar ve fertler ulaşmak istedikleri ortak sonuç

lar için işbirliği esasında davranışta bulunurlar. Fertler ortak gayelere sahip 

olmadıkları zaman ise bu işbirliği ortadan kalkar. Bunun sonucu olarak in

sanlar arasındaki işbirliğini ortadan kaldırıcı, sosyal ilişkileri yarıcı davranışlar 

görünmeye başlar. Bu şekilde ise bu fertler artık grubun emredici hükümle

rine uymaz olurlar. Bugünkü modern sosyal toplumlarımız ise, bu ayırımları 

daha da fazlalaştırıcı bir karakter taşımaktadır. Hızla değişen sosyal şartlar, 

ekonomik istekler ve bunun yanında artan ekonomik imkânsızlıklar fertleri 

birbirlerinden uzaklaştırmakta, onları birbirlerine karşı âdeta yabancılaştır

maktadır. Bu ve daha başka nedenlerle (din, yaş, meslek, etnik ve sosyal grup

laşmalar gibi) kültürel farklılıklar da belirmekte ve sosyal grupları, şahısları 

birbirlerinden ayırmaktadırlar. Her bir farklı grubun da farklı gayeleri belir

mekte, farklı problemleri ortaya çıkmaktadır. Grupların farklı gayelerle, bir

birlerine uymayan davranışlarıyla birlikte sosyal problemler de kesinlikle 

belirmektedirler. Bu arada birbirleriyle çatışır karakter arzeden sosyal norm

lar etrafında toplanmış insanlar arasında çatışmalar başgöstermeye başlamak

tadır. Hukukî ve ahlâkî kaideleri zedeleyici hareketler ve toplumun yaşayışını 

ihlâl edici davranışlar ise toplumun çoğunluğu tarafından istenmemekte ve 

müdafaa ile karşılanmaktadırlar. Böylece, toplumsal hayatta hukukî ve ahlâkî 

kaidelere uyan hareketler ile bunlara uymayan hareketler belirmektedir. Bu

radan kanuna itaat ile itaatsizlik halleri belirmektedir. Bu ise bizi, sosyal sis

temlerden sapmalar problemine getirmektedir. 

Sapmalar (İnhiraflar)dan ve toplum arasındaki çatışmalardan ne 

anlıyoruz? Toplum, toplumun şahısları tarafından çoğunlukla kabul edilmiş 

bazı temel normlara sahiptir. Toplum şahısları ve grupları çoğunluk ile bu 

temel normları koruma çabası içindedirler. Her toplum, sosyal kontrol 

sayesinde üyelerinin bu belirli normlara uymalarını ister. Üyelerin ve grup

ların bu esaslı kaidelere uymaları sonucunda ise toplumun genel gayeleri 

ve sosyal fonksiyonların istenen sonuçları tahakkuk eder. Şahıslar, diğer 

şahısların bu kaidelere uymalarını ümit ettikçe aralarındaki emniyet ve 

dayanışma karşılıklı olarak teessüs eder. Aksiyonun sonuçlarına her şahıs 

diğerlerinin de katılacağını bilir ve bu kanaata sahip olursa toplum içinde 

uyuşma ve anlaşma meydana gelmiş olur. Bunun aksi hareketler ise 

sistemlerden sapmaları meydana getirir. Bu temel sosyal kaidelerden 

ayrılan şahıslar, diğer şahısların itimadını kaybetmiş olurlar. Toplumun 

genel kaidelerinden inhiraf edenler, toplumun sistemlerinin fonksiyonunu 

aksatan, karşılıklı sosyal davranışları zedeleyen kişilerdir. Toplumda 
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bunlar için çeşitli cezalar söz konusu olmaya başlar. Bir şahıs ki, toplumun 

temel kaidelerine, normlarına uyar ve diğer şahısların normal davranışlarına 

normal cevaplar verir, bu şahıs toplum için normal bir insandır. H a t t a bu şa

hıs, kendisi için de kendi değerlendirmeleri açısından da kendi kendisini normal 

insan olarak değerlendirir. Burada, o şahıs için bir şahsiyet bütünleşmesi söz 

konusudur. Çünkü bu şahıs normal toplum şartları içinde diğer şahısların 

toplumsal karakterli yardımlarını kazanmaya başlar ve eksiklerini bu yollarla 

gidermeye koyulur. Böylece ikili bir tamlaşma belir ki, bunlardan biri top

lumsal bütünleşme diğeri şahsiyet esasında ferdi bütünleşmedir. Her iki bütün

leşme sonucunda, birincinin sonunda toplumda huzur, ikincinin bütünleş

mesinin sonucunda da şahısta huzur doğmuş olur. Fakat, bazı şahıslar ise, 

toplumun bu normal kaidelerini ihlâl ederler. H a t t a şahıslar gruplar halinde 

toplumun temel kaidelerini ihlâl ederler ki, burada grupsal esaslarda toplumu 

yıkıcı hareketler ortaya çıkar. Demek ki, toplumun temel kaidelerine uyma

mak, toplumun sistemlerinin emredici sonuçlarından uzaklaşmalar, ayrılma

lar ya ferdî ya da grup halinde ortaya çıkar. Her iki çıkış şeklinin sonunda 

da istenmeyen sosyal problemler belirmiş olurlar. Toplum, çeşitli sapmalara 

karşı çeşitli, farklı reaksiyonlarda bulunur. Bu reaksiyonlar ise, sapan şahıs

ları daha solit bir şekilde bir araya getirir ve daha sıkı bağlı inhiraf grupları 

belirmiş olur. Örneğin küçük gangster gruplarında olduğu gibi. İnhiraf grup

ları, örneğin, suçlu çocukların çeteleri, cinayet işleyen gruplar, cinsel suç iş

leyen gruplar, âdeta mukaveleye bağlanmış büyük sosyal grup tarafından 

izole edilir ve büyük grup tarafından bunlara karşı mücadele başlatılır. İn

hiraf grupları, kendi üyelerinden grubun gayesine uymalarını talep eder ve 

grup toplumlaşma hareketlerde birlikte üyelerini birbirine karşı ahenkleştirir, 

uygunlaştırır ve böylece onlar arasında grubun temel ihtiyaçları üzerinde, 

başka bir deyimle inhiraf grubunun fonksiyonu sonucu üzerinde tatmin edici 

durum meydana gelmiş olur. İnhiraf grubu üyeleri arasında özel hünerler 

gelişir, genel kaideler belirir ve grup normları teşekkül eder ve üyeler bunlara 

itaat ederler. Bu kaideler, normlar, özel davranış halleri toplumun genel sis

temlerinin fonksiyonlarına ters düşer. İnhiraf grubu, bir çatışma grubu karak

terini kazanır. Bu grup ile toplum arasında çatışmalar başlar. Bu grubun faa

liyetleri gayrî kanunî, gayrî ahlâkî olduğu için, toplumun genel sistemine katıl

mış bulunan diğer gruplar için tehlikeli vaziyetler ortaya çıkar. Bir inhiraf 

grubu, kendisinin kollektif karakter arzeden müşabehetinin şuuruna üyelerini 

sahip kılar. Bu ise üyelerini birleştirici bir durum demektir. Bu durum üyeleri 

diğer grupların üyelerinden ayırıcı, yabancılaştırıcı bir takım davranışları 

üyelere kazandırır ve onlara bazı teknikler sağlar. Üyelerin kendi aralarında 
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kolayca anlaşabilecekleri tarzda özel lisanları dahi teşekkül etmeye başlar. 

Bir nevi argo tarzı belirir, buradan. 

Ayrıca, inhiraf grubu, üyeleri üzerinde belirli bir şuur hali de yaratır; 

ve onlara, üstün moral sağlar. İnhiraf grubunda üyeler arasında hiyerarşik 

statüler de müşahade edilir. Grubun gayesine yaklaştırıcı faaliyetlerden doğan 

bu sıralanma grup birliğini parçalamaz. İnhiraf grubunun üyesi, inhiraf etmiş 

kişilerle anlaşmayı tercih eder. Bu sosyal oluşum içinde, o, tamamıyla ya da 

kısmen büyük sosyal grubun anlaşmalı hayatından sapmayı tercih eder. İn

hiraf grubu üyeleri inhiraf etmiş sosyal hayatı Sosyal Âdetlere Bağlı hayata 

tercih ederler. Bu oluşum içinde, inhiraf etmiş olan şahıs tamamen ya da kıs

men Sosyal Âdetlere Bağlı topluluk hayatından yabancılaşır, o en azından, 

inhiraf etmişlerin bölgesinde yaşamayı tercih eder. Böylece, o bir sapık olarak 

kendi sosyal hayatını sapıklık esasında kuvvetlendirmeye devam eder. O ya 

bir suçlu çocuktur, ya bir profesyonel hırsızdır, ya homoseksüel bir tiptir, ya 

kumarbazdır, ya da sapık bir ayyaştır. Bu durumun yanı sıra, yalnız yaşayan 

sapıklar da vardır. Grup halinde yaşıyan sapıklardan bu yalnız, tek başına 

yaşıyan sapığın davranışları daha başka bir durum arzeder. Yalnız sapık tek 

başına anormal davranışlarına devam eder. S. Kirson Weinberg bu yalnız 

yaşayan sapıkları üç kategori içinde mütalâa eder. Normal Anlaşmalı Sosyal 

Hayat tan sapmış olanlardan bir kısmı hem normal sosyal hayata karşı hem 

de normal sosyal hayattan sapmış olan diğer şahıslara karşı vaziyet alır. Bu 

tipler anormal sosyal hayat ve faaliyetlerine yalnız olarak devam ederler. 

Bununla beraber bu anormal tip anormal karakter arzeden çeşitli davranışları

nı, faaliyetlerini ve hayat tarzını kendisinin daha önce içinde yaşadığı inhiraf 

gruplarından kazanmıştır. O, daha sonra bu inhiraf grubunu da terketmiş ve 

yalnız olarak sapık faaliyetlerine devama başlamıştır. Diğer tipler ise, bunlar 

daha çok normal ve mutedil şartlar içinde yaşamış olan kimselerdir. Fakat 

bunların mizaç ve hususî şahsiyetleri itibariyle normal hareket etmeleri im

kânsız oluyor. Bu gibiler, sosyal faaliyetlerinde toplumun normal sosyal haya

tına ters düşen ve şiddet arzeden bir şekilde kendilerini kontrol edemiyen bir 

durumda ortaya koymaktadırlar. Meselâ, normal şartlarda içki içmeye baş

layan bu insanlar kendilerini kontrol edemeyecek derecedeki hareketleriyle 

sosyabilite kabiliyetlerini kaybetmektedirler. 

Bu şahıs önceki arkadaşlarından yabancılaşır ya yalnız olarak içmeye 

devam eder, ya da başka bir grup arkadaş aramaya koyulur. Bu zıt vaziyet 

arzeden uçta artık bu şahıs ifrat derecesine varmış hareketleriyle önceki nor

mal arkadaş grubundan kopmuş olur. Halbuki, onun anormal içkili halleri 
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önceki arkadaşlık grubundan kazandığı ya da öğrendiği davranış tarzları 

değildir. Bu haller, sadece bu şahsın ferdi tamlaşmasının noksanlığından ileri 

gelen, şahsiyet bütünlüğünü kazanamamış olmasından doğan davranış şekil

leridir ki, bir taraftan şahsi benliğindeki çatışmalara diğer taraftan geçmiş-

deki sosyal ilişkilerinin etkilerine dayanırlar. 

Üçüncü tip anormal davranış şekilleri ortaya koyan sapık tipler ise, sos

yal rollerinden doğan beklentilerin sonucunu alma hususunda bekleme ta

hammülleri olmayan kimselerdir. Çünkü onların şiddetli çatışmaları onları 

organizasyonsuzluğa, takdir kabiliyetinde zayıflığa ve kendisini kontrol için 

gerekli kapasitede dengesizliğe sürüklemiştir. Onlar sosyal davranış kalıp

larının öğreniminde bozukluğa maruz kalmış ve bu yüzden sosyal hayata uy

mada her zaman müşkülât arzeden kişilerdir. Bir nevi akıl ve ruh hastası 

olan bu gibiler kendilerini diğer insanlardan daima geri çekerler. Davranış

larının diğer şahıslar tarafından karşı davranışa uyum sağlamasında gerekli 

bekleme tahammülü gösteremeyen bu şahıslar bir takım şaşkınlık halleri gös

terdikleri gibi çoğu zaman kendilerini gruplardan uzak tutmaya çalışırlar. 

Böylece sosyal grup hayatından mahrum olarak yaşamaya devam ederler.7 

Normal sosyal hayatın kabul edilmiş normlarından uzak ve yanlız ya

şayan anormal fert, kendisinin anormal davranışlarını şahsiyetinin gelişmesi 

sırasında elde etmiş oluyor. Onun bu tip davranış kalıpları bir müdafaa tarzı 

arzediyor. Ailesinden, arkadaşlarından, iş gruplarından ve önemli sosyal grup

lardan uzaklaşan bu fert, böylece kendisini sosyal normlardan koparmış olu

yor. Fakat bu tip de tıpkı inhiraf gruplarının diğer üyeleri gibi toplumun 

normlarını ihlâl eder. Sosyal normlardan inhiraf etmiş ve yalnız yaşayan şahıs 

inhiraf gruplarının sosyal hayatına yabancılaşmış ya da böyle bir topluluğa 

sahip olmayan kimsedir, çünkü onun inhiraf etmiş davranışları grubun norm

larına uymayacak kadar ters ihtiyaçlardan ibarettir. 

Kendi iç çatışmalarını halledemeyen bir fert organize olmamış bir şahıs 

demektir. Bu şahıs kendi ferdî rollerinin sosyal beklentilerinden ayrılmış olur 

ki, sosyal grup tarafından itiraz, tekdir ve takbih ile karşılanması halinde ise 

inhiraf etmiş bir kimse olur. Böylece, şahsî organizasyonsuzluk ferdin halle

dilememiş iç çatışmalarından, sosyal inhiraf ise sosyal normların ihlâlinden 

doğmuş olur. Birinci hal doğrudan doğruya şahsa ya da yalnız yaşayan inhiraf 

etmiş kişiye, ikinci hal ise hem şahsa hem de topluma ait olan bir keyfiyet 

7 S. Kirson Weinberg, Social Problems in Our Time, Englewood Cliffs N. J. Prentice-Hall, 
inc. 1960, s. 11. 
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olarak belirir. Şahsi düzensizlik hali doğrudan doğruya grup formlarının in

hirafı ile ilgili görülmemektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, modern toplumun sosyal problemleri sosyal 

oluşumun sonunda ortaya çıkmaktadırlar. Bugünkü sosyal oluşumu etkileyen 

diğer büyük muhtevalı faktörler: teknik karmaşıklık, süratli sosyal değişme, 

kültürel çeşitlilik, gayri şahsî sosyal ilişkiler, çeşitli sosyal kontrol tarzları ve 

sosyal hareketlilik halleridir. Bunların ahenkli bir tarzda işlemesi Sosyal Or

ganizasyonu, ahenksiz bir şekilde çalışmaları ya da eksiklikleri halinde ise 

Sosyal Organizasyonsuzluk halini yaratır. Bazı sosyal problemler mevcut 

sosyal organizasyonun kifayetsizliğinden doğmaktadır. Bu arada örneğin, 

suçlu çocuklarla ilgili problemler söylenebilir. Toplumun yapısal durumundan 

ya da unsurların eksikliğinden bu problemler meydana gelmektedirler. İkinci 

cins sosyal problemler ise, karmaşık karakter arzeden bugünün dinamik sosyal 

bünyesindeki olaylardan neşet etmektedirler. Toplumun aksiyonlarından 

yani dinamik karakterinden çıkan sosyal problemler daha çok toplumun ki

fayetsiz kalan faaliyet yönlerinden belirmektedirler. Yani dinamik bünyede 

aksiyonlar arasındaki karşılıklı etkileşmede vazifesini tam yapamayan kısım

ların sosyal problemlerin çıkmasına sebep oldukları söylenebilir. Buralarda 

şahıslar sosyal sistemlerin genel sonuçlarından sapmak zorunda kalmaktadır

lar. Bürokratik ve rasyonel düzende görülen aksaklıkların doğurduğu intibak

sızlık hallerinden çıkan sosyal problemlerde görüldüğü gibi. Tekniğin getirdiği 

sosyal değişmelerden biri de insanların belirli merkezlerdeki kesif sosyal hayat 

içine sokulmaları olmuştur. Tekniğin mahiyetindeki değişme,8 inkişafındaki 

sürat ve getirdiği incelikler ve doğurduğu büyük ve çeşitli sanayi dalları top

lumu hızla değiştirmiştir. Bir çok sosyal gruplar ve şahıslar bu değişmenin 

peşi sıra koşmaktadırlar. İnsan bu değişmelere uyabilme çabası içindedir. 

Büyük çapta görülen yatay hareketlilik halleri, sosyal yapıda beliren dikey 

hareketlilikler, sosyal grupların değişmesi ya da yenilerinin belirmesi, mües

seselerdeki değişiklikler, aile müessesindeki değişmeler, insanların şahsiyet 

bütünleşmesi hallerini zorlaştırmaktadır. Böylece fertler kendi içinde bir 

takım çatışmalara mâruz kalmaktadırlar. Fertlerdeki bu iç çatışma onların 

şahsî inhiraflarına yol açmaktadır. Böylece ferdin şahsiyet düzensizlikleri 

belirmektedir. Ayrıca toplumda da büyük sosyal çatışmalar cereyan etmek

tedir. Sosyal değişmeden mütevellit sosyal çatışmalar sosyal sistemlerin ahen

gini zedelemektedir. Bu zedelenmiş noktalarda, buraların sosyal gruplarında 

yaşıyan şahıslar toplumdan ister istemez inhiraf etmektedirler. Örneğin, bü-

8 Hans Freyer, İndustri Çağı, İstanbul-1954, s. 10-17. 
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yük şehirlerde yaşıyan şahıslar çeşitli sosyal düzensizlik halleriyle karşı kar

şıya gelmektedirler. Büyük endüstri merkezlerinde yaşıyan insanların belirli 

hünerlere sahip olmaları gerekmektedir. Biliyoruz ki, bugün insanlar âdeta 

hüner satmaktadırlar. Belirli hünerlere sahip olmayan kişiler kendilerini ve 

yakınlarını yaşatabilmek için bir takım karmaşık problemlerle karşı karşıya 

getirmektedirler. Kaldı ki, bunların çoğu ziraî faaliyet alanlarından büyük 

şehirlere göç etmiş, bu yeni hayata alışık olmayan insanlardır. Ve yine şehir

lerde devamlı mesken değiştirme hareketleri görülmektedir. Diğer bir önemli 

yatay hareketlilik köy bölgesinden şehirlere olan akınlardır. Şehrin kenar 

semtlerine yerleşen bu ailelerin şehir için günlük hareketleri, işyerlerine gidip 

gelmeleri sonucunda aile fertleri arasında günlük kopma olayları müşahade 

edilir. Yatay hareketlik ve endüstri düzeninin icaplarına göre şehir aileleri 

oldukça önemli değişmelere uğramıştır. Şehir aileleri hacim itibariyle küçül

müş, fazla hareketli olmuş, tam anlamı ile tüketici bir birim haline gelmiştir. 

Bu aileler aile için eğlence ve fonksiyonlarını ailenin dışındaki ticarî gayeli 

eğlence ve faaliyet merkezlerine kaptırmışlardır. Endüstri hayatının icabı, 

kadın dışarıda çalışmaya başlamış ve böylece aile içindeki prestiji artmış, 

buna karşılık erkeğin eski büyük prestiji azalma göstermiştir. Aile hayatında 

demokratik zihniyet yerleşmiş ve anne, baba ile çocukların değer hükümlerin

de önemli değişiklikler kaydedilmiştir. Bu ise kültürel sürekliliği zedelemiştir. 

Kuşaklar arasında kültür devamlılığında yarılmalar, kopmalar belirmiştir. 

Genç kuşaklar, kendilerinden önceki kuşakların taşıdığı değer hükümlerinden 

inhiraf etmeye başlamışlardır. Köyden şehire, şehirden büyük şehire ve bir 

memleketten diğer bir memlekete hareket eden ailelerin kuşakları arasında 

göçün büyüklüğü oranında kültürel kopmalar müşahade edilmektedir. Ailenin 

göç sonunda yerleşmiş bulunduğu yeni memlekette doğan çocukları, bu bölge

nin kültür kalıplarına uyma çabası göstermişlerdir. Çocuklar bu yeni sosyal 

çevrenin tahsil ve terbiyesi içinde yetişmeye buraların okullarındaki değer 

hükümlerine sahip olmaya başlamış ve ailelerinin bağlı bulundukları kültür 

kalıplarından sapmışlardır. Böylece, gençler aile büyüklerinin birçok değer

lerini tanımamaya, reddetmeye başlamışlardır. Ailenin genç kuşağı ile yaşlı 

kuşağı arasında keskin çatışmalar başgöstermiştir. Gençler, içinde yaşadıkları 

yeni memleketin kültür kalıplarına uyma yollarını arama çabaları göstermiş

ler, velileri ise bu çabayı göstermede geri kalmışlardır. Genç kuşaklar sosyal 

adaptasyonlarını aile dışında elde etmeye çalışmışlardır. Gençler topluma 

uymak için aileleleri dışında kendi akranları vasıtasıyla imkanlar aramaya 

koyulmuşlardır. Bunlar akran gruplarından yeni topluma uyma yollarını 

öğrenmeye başlamışlardır. Bu ise, gençlerin kendi aileleri içinde yaşlı kuşak-
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ların değer hükümlerinden kopmaları ve ailelerinin kültür kalıplarından sap

maları demektir. Velilerinin gösterdikleri topluma uyma âdetlerini ve onların 

model karakteri arzeden öncülük rollerini reddeden gençler aile dışında bir 

takım model roller aramaya koyulmuşlardır. Kenar mahallelerde yetişen bu 

gençler topluma uymak için gerekli model rolleri öğrenemedikleri için toplum

dan sapmaya başlamışlardır. Aslî kültür çevrelerinden kopmuş ailelerin kuşak

ları arasındaki bu kültürel devamsızlık, gençler için kendilerine destek olabi

lecek yeni değerleri aramalarına sebep olmaktadır. Yeni dünyalarında, yeni 

maddî kültür unsurları arasında yaşamak zorunda kalan genç kuşaklar şah

siyet bütünlüklerini sağlayabilmek için dayanıklı ve devamlı değer yargılarını 

bulmakta müşkülâtla karşılaşmışlardır. Topluma isyan eden genç, kendisi 

için yeni sosyal dünyasında nasıl bir uyum yolu sağlayacağını bulmak ister. 

Evvelâ ailesi fertleri ile arasında başlayan çatışmalar, daha sonra kendi iç 

âleminde kendi şahsiyet bütünlüğü içinde yeni çatışmalarla yepyeni şekle 

bürünmüş olur. Artık bu genç tamamen toplumdan sapmaya başlamış de

mektir. 

Ferdi içinde bulunduğu sosyal ortamdan sapmaya sevkeden bir başka 

sebep de şudur: süratle artan teknik çalışma tarzının zorlukları ve zahmetli 

iş hayatı, gerek ruhen, gerek bedenen insanları zorlamaktadır. Takım halinde 

çalışma fertleri bir takım zorluklara itmektedir. Bir taraftan ailenin tüketim 

birimi olması, tüketim ihtiyaçlarının temini için aile dışında aile fertlerinin 

para tedarik etme zorunda bulunması, diğer taraftan endüstrinin getirdiği 

teknik araçlara duyulan ihtiyaç, bu duruma paralel olarak da ağır iş hayatı 

içinde ruhen ve bedenen zorlanan fertlerin boş zamanlarındaki dinlenme ih

tiyacı insanları süratli ve intizamlı yaşamaya mecbur etmiştir. İnsanlarda 

zaman şuuru doğmuş, zamandan tasarruf zihniyeti onları iş hayatına intizam

la bağlamıştır. İş objektifleşmiş, o nisbette de incelmiş ve insanın dışında 

insanı zorlayan bir karaktere sahip olmuştur. Zirai faaliyette bedenen yorulan 

insan ruhen endüstri hayatındaki gibi zorlamalara mâruz kalmamıştır. Ziraî 

bölgeden koparak endüstri merkezlerine, büyük şehirlere göç etmek zorunda 

kalan insan, faaliyeti itibariyle ters bir durum içine düşmüş bulunmaktadır. 

Bu ise onun iş hayatında bir sapma yaratmaktadır. Bu öyle bir sapma şeklidir 

ki, büyük şehrin endüstri faaliyetine katılan şahıslar ellerine geçen boş zaman

larını nasıl kullanacaklarını bilmeyen, zamanı ard arda öldürmek isteyen, 

gelecek günlerin peşinde koşan ve günleri bir biri üzerine aşırdıkça memnun 

olan kişilerdir. 

Hareket kabiliyeti arttıkça küçülen modern ailenin fertleri gelecek gün

lerinden emin olmak istiyen, hayatta yalnız kalma endişesi içinde üzülen in-
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sanlardır. Bu da onlar için yeni bir sosyal problemin doğması demektir. Bu 

durum da ferdi zorlayan bir başka sebep olarak belirmektedir. 

Bu günün modern toplumunda şahısların ve muayyen sosyal grupların, 

sınıfların sosyal statüleri değişmiştir. Asrımızın toplumlarında üst tabakanın 

statüleri daima arzu edilen, prestij sağlayan ve erişilmesi mümkün görülen 

bir durum kazanmıştır. Bilhassa orta tabaka sınıflarının fertleri kendi sosyal 

pozisyonlarını islah etmek ve üst tabakaya yükselme imkânlarına daha kolay 

erişme şansına sahip olmaktadırlar. Hangi tabaka ve sınıfa mensup olursa 

olsun fertler sosyal pozisyonlarını islah etme imkânlarına sahip bulunmakta

dırlar. 

Kadınlardan birçokları iş hayatında başarı sağlamışlardır. Hemen her 

iş alanında kadınlar başardı hizmetlerde bulunmaktadırlar. Bu arada onlar 

için önemli olarak beliren bir durum vardır ki, o da, ev hayatı ve ev işleri ile 

iş hayatı ve meslekî işleri arasında sınır çizme bakımından zorluklarla karşı

laşmaktadırlar. Genç kadınlar evlendikten sonra aile ve meslek hayatı ara

sındaki ayrımdaki çatışmadan müteessir olmaktadırlar. İki ayrı alanın faa

liyetlerini birbiriyle telif edemedikleri için birini diğerinin aleyhine tercih etme 

durumunda kalan genç kadınlar bir tarafa sapma zorunluğunu duymaktadır

lar. 

Büyük şehirlerdeki kültürel çatışmalar ve farklı kültür kalıplarından 

gelen şahıslar ve gruplar arasındaki imtizaçsızlıklar cemaat karakteri hayatı 

şeklinde toplu sosyal gruplar halinde yaşıyanlar arasında bariz problemlerin 

doğmasının sebebi olmaktadırlar. Farklı kültür kalıplarına dahil olmuş grup

ların büyük şehirlerde kenar mahallelerde birlikte yaşama zorunluğu bu ça

tışmaları biraz daha fazlalaştırmaktadır. Etnik sosyal gruplar arasındaki 

kültürel farklılıklar tekniğin ilerlemesi ile nisbeten azaltılmaya, giderilmeye 

çalışılmaktadır. Buna rağmen bu farklılıkları tamamen giderme imkânı ol

mamıştır. Dünyanın büyük endüstri merkezlerine doğru devam eden göçler 

hâlâ devam etmektedir. İlk zamanlar memleket ve millet çevresi içinde şehir 

merkezlerine akınlar devam ederken, şimdi çok daha farklı bir şekil 

alan yatay mobilite dünyanın çeşitli bölgelerinden çeşitli ırklardan, etnik 

gruplardan ve soylardan farklı dünya görüşlerine sahip, farklı etnik karakter 

arzeden ve farklı kültürel yapılara dahil şahısların bu merkezlere akın ettikleri 

görülmektedir. Bu büyük sanayi merkezlerinde sosyal sapma olayları çok 

daha belirgin bir karakterde ortaya çıkmaktadır. Her şeyden önce etnik grup

ların çevrelerinde doğup büyüdükten sonra göç etmek zorunda kalan şahıs

ların peşin fikirleri, kıymet ve değer hükümleri bakımından yeni yerleştikleri 
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çevrelerinin âdetlerine uymaları çok daha zor olmaktadır. Kaldı ki, bu gibilerin 

yeni iskân yerleri son derece karmaşık bir karakter ortaya koymaktadır. 9 

Bu ailelerin giyim tarzları, konuşmaları, örf ve âdetleri, görenekleri, dünya 

görüşleri çok farklı, hat ta zıt durumlar yaratmaktadır. İlkin aile grupları 

arasında başlayan zıtlıklar, sonra ailelerin içinde yaşlı kuşaklarla genç kuşak

lar arasında devam etmektedir. Bilhassa, bu gruplar için en büyük problem

lerden ikisi din ve ırk ayrılıklarıdır. Diğer bütün farklar ortadan kaldırılsa, 

ya da azaltılsa dahi dinî ve ırkî ayrıcalıkları gidermek mümkün olamamıştır. 

Bundan başka, gerek dinî ve gerek ırkî ayrıcalıklar aileleri bir birine yaklaş-

tırmazken, bazı hallerde çatışmalar yaratırken, diğer taraftan bu iki önemli 

faktör ferde kendi etnik ve sosyal grubu içinde kazandığı değer hükümleri ile 

birlikte bir sentez, bir birim yaratma kabiliyeti kazandırmakta, başka bir de

yimle ona şahsiyet bütünlüğü vermektedir. Şahıs bu bütünlüğü kaybettiği 

zaman kendisini huzursuz hissetmeye başlamaktadır. O halde, şahsın etnik 

müşabehetinin, yani kendisinden olan şahısların, kaybedilmesi halinde şahısta 

dengesizlik halleri ve çatışma durumları başlamaktadır. Bir şahıs kendi etnik 

grubu içinde iken, ya da girdiği yeni sosyal grupta kendi etnik hayat tarzına 

benzerlikler arzeden bir ortamda iken çatışmalar daha az olmaktadır. Göç 

sonunda köklü bir takım değişmelere mâruz kalmışlar ise bunlar âdeta başı 

boş dolaşan kişilere benzerler ve bunlarda toplumdan büyük sapmalar müşa-

hade edilir. Bu gibi şahıslar arasındaki evlilikler sonunda doğan çocuklar ise, 

büyüdüklerinde ya birinin ya da diğerinin grubunu tercih etmektedirler. Ya 

ananın ya da babanın grubuna katılmaktadırlar ki, bu çocuklar yine de esas 

toplumun aslî gruplarına tam intibak edememektedirler. Endüstri merkezinde 

şayet bir şahıs, azınlıkta kalmış bir etnik ve sosyo-kültürel grubun üyesi ise, 

onun toplumda sapma problemleri, daha büyük etnik ve sosyo-kültürel fark

lılık gösteren grubun üyelerinin sapma problemlerinden daha büyük derecede 

şiddet ve önem arzetmektedir. Şu halde kültürel farklılık ya da karışma sosyal 

katılmada ferdî çatışmalar yaratır. Hiç değilse şahsı bu sosyal katılmada sap

malara sürükler. Etnik gruplarda olduğu kadar sosyal sınıflar için ayni şeyleri 

söylemek mümkündür. Farklı sosyal sınıfların hayatlarını yaşama, farklı 

davranışları, dünya görüşlerini insanlara kazandırmaktadır. Sosyal yükselme, 

sosyal ve iktisadî rekabet ve mücadele sosyal sınıf farklarından dolayı değişik 

şekillere bürünmektedir. Burada başarısızlık halleri sonucunda yine değişik 

şekillerde sosyal sapmalar ve şahsî organizasyonsuzluklar belirmektedir. 

9 Clifford R. Shaw, The Natural History of a Delinquent Career, The University of Chicago 
Press, Chicago, 1931 (1966), s. 13-25. 
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Örneğin, alt tabaka sınıflarında görülen sosyal sapma hallerinde hırsızlık 

oranı orta ve yukarı tabaka sınıflarında görülen hırsızlık oranından daha fazla 

tesbit edilmektedir. Alt tabaka sınıflarında adam öldürme oranındaki yük

sekliğin yanı sıra cürüm şekillerinden tecavüz, ırza geçme, tehdit halleri fazla 

görülmektedir. Hırsızlık hallerinden eve girerek zorla çalmalar, tehdit yolu 

ile hırsızlıklar sayıca diğer sosyal tabaka sınıflarından daha fazla görülmek

tedir. Orta tabaka sınıfı fertlerinde ise suç çeşitleri hile, dolandırıcılık, sahte

kârlık, kaçakçılık şekillerinde görünmektedir. Orta ve üst tabaka sınıflarının 

üyelerinde mania-depression, ruhî bozukluklar oran bakımından yüksektir. 

Alt tabaka sınıfları fertlerinde ise schizophrenia ve heyecanlı gerilmeler çok 

görülmektedir. Cinsel suçlar, ırza geçmeler, fiili livata halleri, çocuklara te

cavüzler, fazla nisbette alt tabaka sınıfları fertlerinde müşahade edilmektedir. 

Homo sexual haller ise orta ve üst tabaka sınıflarındaki fertler arasında daha 

fazla oranda bulunmaktadır. 1 0 

Sosyal sınıfların üyelerindeki farklı şahsiyet gelişmeleri ve farklı sosyal 

değer ve kıymetlendirme duygu ve düşünceleri farklı formlarda şahsi organi-

zasyonsuzluk hallerini ve bir birinden farklı inhiraf davranışlarını yaratmak

tadır. Her şeyden önce, kanunî emirleri tatbikle mükellef müesseselerin yürü

tücüleri orta ve üst tabaka sınıfı üyelerine çok nisbette, alt tabaka sınıfı üye

lerine ise az nisbette tolerans göstermektedirler.11 

* * 
* 

Neden bazı şahıslar müessesevi beklentilerden sapmaktadırlar? Bu prob

lem içinde 'İyi ' , 'kötü' gibi değerleri, ayrıca sosyal sistem için 'fonksiyonel', 

'fonksiyonel olmıyan' hallerin mahiyetlerini ve felsefî münakaşaları yapmı-

yacağız. Bazı şartlar altında bazı şahısların davranışlarının uygun ya da uygun 

olmadığını yukarıda söylemiştik. H a t t a bazı şahısların davranışları o şahıs

ların kendi şahsî bütünlükleri ile de ters düşmekte ve kendileri tarafından 

bazı hallerde tasvip görmemektedir. 

Şu halde şahıs sosyal sistemden ya da kültürel sistemden sapmaktadır. 

Bir şahıs için sosyal intibakta başarı kalıbı sistemin sonucunu iyi mana-

landırıp belirli şartlar içinde faaliyette bulunması anlamına gelir. Tereddüt 

etmeden şunu da söyliyebiliriz ki, toplumun ve kültürel bütünün büyük sis-

10 S. Kirson Weinberg, op. cit., s. 24 
Nihat Nirun, Suç Hadisesinin Sosyal Sebepleri Üzerine Bir Araştırma, Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi, Araştırma Dergisi Sayı VI. 1968, s. 144-159. 
11 S. Kirson Weinberg, op. cit., s. 24. 
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temi içinde bazı küçük sistemler vardır ki, bu küçük sistemlerin esas gayeye 

yönelme ameliyesindeki faaliyetleri ters düşer. Şahıs bu küçük sisteme uyduğu 

takdirde faaliyetinin bütünü ile toplumun ve kültürel bütünün normlarından 

sapmış olur. Örneğin, bir ailenin toplum faaliyetine uygun düşmeyen hareketleri 

ile bu hareketleri benimseyip destekleyen aile fertlerinin durumu sosyal inhiraf 

karakteri arzeder. Biliyoruz ki, sosyal problemler ya sosyal normlara uygun 

düşmeyen sapma (inhiraf) davranışlarının sonucunda belirirler, ya da inhiraf 

davranışlarından ibarettirler. Fakat bütün inhiraflar sosyal problemler değil

dirler; ve bir çok sosyal problemler de inhirafları kapsamak zorunluğunda 

bulunmamaktadırlar. Örneğin, endüstri faaliyetinin getirdiği bir sonuç olarak 

ortaya çıkan boş zamanların değerlendirilmesi bir sosyal problemdir. Fakat 

bu sosyal problem hiç bir zaman bir sosyal inhiraf olayı niteliği taşımaz. Diğer 

bir örnek ise, içe dönük bir psikolojik tip toplumun normlarına bigâne bir 

karakter olarak belirmesine rağmen, zararlı bir faaliyette bulunmadığı müd

detçe her hangi bir sosyal problem yaratmamış olursa da kendisi davranışları 

itibariyle toplumdan inhiraf etmiş bir şahıstır. O halde, şimdi, şu soruyu artık 

sorma zamanı gelmiştir. Niçin bazı şahıslar müessesevî beklentilerden ayrıl

makta, bu beklentilere uygun düşen davranış cevaplarını vermemekte ya da 

verememekte ve inhiraf etmektedirler? Evvelâ, İ N H İ R A F ' ı n (SAPMA'nın) 

ne olduğunu, ne anlam taşıdığını tayine çalışalım. Şahıslar faaliyetleri icabı 

sahip oldukları dünya görüşlerine uygun bir takım kavramlara sahip olurlar. 

Her şahıs hayatı boyunca faaliyetinin icap ettirdiği esaslarda birçok sosyal 

gruplara girip çıkar. Bu sosyal gruplar ise bir ya da birden fazla aslî ve tali 

normlara ve değerlere sahiptirler. Bu gruplar da taşıdıkları normlara ve de

ğerlere uygun bir sisteme sahip olarak faaliyet gösterirler ve böylece mevcu

diyet kazanırlar. Bu faaliyetlerin gerekli kıldığı bazı kavramları faaliyetlere 

katılan şahıslar öğrenmek ve kullanmak zorundadırlar. Bu şekilde grubun 

fertleri arasında ayni anlama gelen kavramlar yerleşmiş ve kullanılmış olur. 

Şahıslar da bu kavramların kapsadığı anlamlar esasında düşünmek ve hareket 

etmek, davranışta bulunmak zorunluğunu ister istemez duyacaklardır. Artık 

bu kavramlar ve kavramların kapsadığı anlamlar bu şahıslar için her yerde 

ve her zaman alışıldığı tarzda kullanılacaktır. Şahısların mevcudiyetleri ile 

birlikte bir de dünya görüşleri belirmiş olacaktır. H a t t a öyle haller olur ki, 

şahıslar kullandıkları kavramlarının hakiki anlamını her zaman ve her yerde 

açıkça beyan etmekten sakınmaktadırlar. İş icabı öyle durumlar olur ki, bu 

durumların mevcudiyeti o şahıslar için tatmin edici, aksine bir halde ise yani 

böyle durumun mevcut olmayışı ise tatminden uzak olur ve şahıs bu nedenle 

hırçınlaşır. Onun için böyle bir sonuç yanlıştır, mutlaka bu sonuç doğrultul-
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malıdır. Bu durum karşısında bir gayret sarfetmek gerekir. Sarfedilen gayretin 

sonunda elde edilen sonuç arzu edilen nitelikte ise şahıs için zevk verici, tatmin 

edicidir. Bu sonuç kullanış bakımından faydalıdır; ve kendi sistemi içinde 

değerlidir. O halde hedef bir şahsın çabalarına göre meşrudur, kanunidir, 

ahlâkidir, diğer bir şahsın dünya görüşü açısından ise meşru değildir, geçerlilik 

arzetmez. Şayet, bir şahıs bu sonucu tatminkâr buluyorsa, bu sonuç genel 

sosyal ve kültürel sistemin normlarına uyuyorsa kanunidir, ahlâkidir ve ge

çerlidir. Bu şahsın fiil ve hareketleri, davranışları diğer şahıslara göre uygun

dur. Yani toplumun diğer şahısları için bu hareketler sosyaldir. Şahıs kendisi 

de bu hareketi tasvip ediyorsa, huzurludur, şahsiyet bütünlüğünü bu hare

ketle takviye etmiş demektir. Bu şahıs da diğerleri gibi kendisini normal bir şahıs 

olarak görmeye başlar. Şayet bu durumun aksi bir durum söz konusu ise, yani 

şahsın hareketleri, davranışları diğer şahıslar için uygun görülmüyorsa, top

lumun normlarına, ahlâkî kaidelerine ve genel sonuçlarına, kısacası kültürel 

ve müessesevi beklentilere uygun düşmüyorsa bu şahıs inhiraf etmiş bir kişi 

olarak kabul edilecektir. Çünkü bu inhiraf etmiş hareketler toplumun genel 

sistemine ters düşmektedirler. 

Bir şahıs kendisini hareketleri icabı kanunî ya da gayrî kanunî görebilir. 

Birinci halde bu şahıs kendi görüş açısından uygun ikinci halde ise uygun ol

mayan harekette bulunmuş demektir. Burada toplumun diğer şahıslarının 

görüş açısından tamamen bağımsız bir durum ile şahıs kendisini değerlendir

mektedir. Müesseselerin beklentilerine uyan düşünceler ne ise, bu düşüncelere 

uygun düşen hareketler ile istenilen hedefe ulaşılabiliyorsa, duygu, düşünce 

ve davranışlarıyla bir şahıs bu beklentilere uygun cevaplar veriyorsa bu şahıs 

topluma intibak etmiş demektir. Çünkü şahsın hareketleri, duygu ve düşün

celeri toplumun diğer fertleri tarafından tasdik görmüş olur. Aksi halde di

ğerlerinin görüş açısından şahıs inhiraf etmiş bir fert olarak değerlendirilir. 

O halde, bir şahsın beklentileri bakımından diğer bir şahıs inhiraf etmiş olur, 

ya da bir şahsın beklentileri bakımından diğer bir şahıs uygun düşmüş olur. 

Bu beklentiler, toplumun ve kültürel bütünün beklentilerine uygun ise bek

lentilere uygun hareket etmiyen şahıs toplumun çoğunluğu tarafından inhiraf 

etmiş olarak nitelendirilir, aksi halde uygun harekette bulunmuş ise toplum 

tarafından benimsenmiş bir şahıs olarak toplumda yerini alır. 

Robert K. Merton, Sosyal teori ve Sosyal strüktür adlı eserinin 4. ve 5. 
bölümlerinde inhiraf etmiş şahısları dört kategori içinde toplamaya çalış-
maktadır. 1 2 Öyle haller olabilir ki, bir şahıs toplumca emredilmiş normlara 

12 Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York-1967, 
bölüm: 4-5. 
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uymak için çok fazla gayret sarfetmesine rağmen hareketleri toplumun bek

lentilerine uygun düşmeyebilir. Şahıs toplumun isteklerini benimsemiş olma

sına, bu istekleri yerine getirebilmek için büyük bir gayret sarfetmiş bulun

masına rağmen toplumun çoğunluğunca yanlış değerlendirilmiş olabilir. Bu 

gibi şahıslar olabilir ki yeni anlamlara gelen bir takım yenilikler icat etmiş 

olabilirler. Tabiatiyle bu hareketler, bu yenilik arzeden davranışlar toplumun 

genel normlarına göre yadırganmış, benimsenmemiş olacaktır. Tabiatiyle bu 

şahıs toplum beklentilerinden inhiraf etmiş olacaktır. Merton, bunlara yenilik 

getirme adını vermektedir. (İnnovation). 

Bazı şahıslar da, toplumda kabul edilmiş, müesseseleşmiş anlamlara uygun 

düşen duygu ve düşüncelere sahip olmalarına rağmen toplum için istenen, 

emredilmiş gayeler için hareketleri itibariyle ters düşebilirler. Bu gibiler, duygu 

ve düşünce yönünden son derece muhafazakâr bir karakterde toplumun kas-

dettiği anlamlara uygun bir dünya görüşüne sahip olmalarına mukabil hare

ketlerinde fazla muhafazakârlıktan mütevellit fazla sert ve katı kalıplar için

de kaldıklarından dolayı inhiraf etmek gibi bir duruma düşmüş olurlar. Ör

neğin, kalıplara sım sıkı bağlanmış, hiçbir toleransa sahip olmayan bir bü

rokrat olayların ince farklılık arzeden halleri karşısında kendisinin katı dav

ranış kalıpları bakımından inhiraf etmiş bir şahıs olarak kabul edilecektir. 

Merton bu gibilere de 'Ritualism' esasında hareket eden şahıslar olarak bak

maktadır. Olayları ve problemleri çok titiz bir şekilde katı kalıplar içinde, 

sadece formalist bir açıdan mütalâa etmek, şahısları sosyal oluşumun gerek

tirdiği ilerlemeye uyamamak gibi zor bir durumda bırakacağından, ister is

temez toplumun oluşumunun gerisine onları düşürecek ve inhiraf ettirecektir. 

Üçüncü bir durumda ise, şahıslar ya reddetmeleri, istememeleri nedeniyle 

ya da başarısızlıkları nedeniyle hem müesseseleşmiş gayelere ve hem de müesse

seleşmiş anlamlara ters düşeceklerdir. Her iki hali de bu gibi şahıslar benimse

mezler. Bunlar ne kültürel değerlere yaşantılarında yer vereceklerdir, ne de 

sosyal isteklere gereği gibi cevaplar vereceklerdir. Bu şahıslar toplumun istek

lerine uyma hususunda bir gayret de sarfetmezler. Gerek yaşantıları bakı

mından gerek duygu ve düşünceleri açısından inhiraf etmiş bu gibi şahıslar 

âdeta kendi iç âlemlerine dönük, kendi özel dünya görüşleri ile yaşamaya 

çalışan insanlardır. Bunları da Merton 'Retreatism' esasında davranış gösteren 

inhiraf etmiş fertler nazariyle nitelendirmektedir. Örneğin, alkolik kişiler, ken

dilerini toplumdan geri çekmiş kendi yaşantıları içinde hayatlarını sürdüren 

insanlardır. Bunlar sosyal kalıpların dışında kendi dünya görüşlerinin içinde 

yaşayan şahıslardır. 
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Nihayet, bir sonuncu tip de, gerek gaye ve gerek anlam bakımından kül

türel emirlerden inhiraf eden şahıslardır. Bunlar çok fazla sım sıkı bir bağlılık 

içinde, şiddetli arzu ile bu kalıplara ve emirlere uymaları sonucunda âdeta 

donmuş, fosilleşmiş bir karakter arzeden kişilerdir. Bu şahıslar, kültürel ga

yelere ve anlamlara, dolayısıyla emirlere şiddetle riayet ederler. Bu emirleri 

terketmek değil bilâkis fazlasıyla ve şiddetle bu emirlere riayet etme çabası 

içinde bulunan bu şahıslar bir ihtiras içinde bu kalıplarından isteklerinden 

fazlasını vermeye çalışırlar. Bunlar kendilerini sıkıca gayelere ve anlamlara 

bağlamışlardır. İstenenden fazlasını veren bu şahıslar, kıraldan çok kıralcı 

gözüken tiplerdir ki, ister istemez bunlar da toplumun beklentilerinden in

hiraf etmiş olacaklardır. 

Bütün bu sosyal sapma (inhiraf) hareketlerinin kaynağına eğilecek olur

sak, şöyle bir durum ile karşılaşmış oluruz: Sosyalizasyon hareketlerinin ye

tersizliği. Sosyalizasyon hareketi ya elverişli değildir ya da sosyal organizasyona 

uygun olmadığından dolayı şahıslar ve gruplar sosyal sistemden sapmışlardır. 

Şahısların ya da grupların sosyal organizasyonun kültürel şartlarından sap

maları, sosyalizasyon hareketlerinin elverişsizliğine dayalı olmasının nedeni, 

şahısları topluma intibak ettirecek olan faktörlerin noksanlığı olabilir. Top

lumda kültürel muhtevanın normlarının bir birini tam anlamıyla tamamlaya

mamış olması, yani toplumda yerine getirilmesi zorunlu olan aksiyonlardan 

bazılarının ödevlerini yapamaması, ya da mevcut olmaması hallerinde şahıslar 

şahsiyet bütünlüklerini kazanamazlar. Şahıs birçok yönleriyle birçok ihtiyaç

lara dayalı olarak yaşayan bir yaratıktır. Toplum hayatı yaşayan şahıs ayni 

zamanda ferdiyete sahiptir. Her fert genel ve özel karekterde bazı ihtiyaçların 

giderilmesine muhtaçtır. Evvelâ, fert-üç-çeşit temel ihtiyacı karşılamak zorun

dadır. Bunlar genel ihtiyaçlar olarak her fertte müşahade edilebilir. Fert 

mevcudiyetini devam ettirebilmek için beslenmeye muhtaçtır. Beslenme ile 

ilgili hareketler bir takım sosyal davranışları zorunlu kılmaktadır. Bu zorun-

luğun altında ise ferdi diğer fertlere yanaştıracak nitelikte bir sosyalleşme 

temayülü görülmektedir. Fert sosyalleşme temayülü sayesindedir ki diğer 

insanlardan yararlanmakta ve diğerlerine yararlı olmaktadır. İkinci sosyal

leşme temayülü ferdin barınma ihtiyacına dayanmaktadır. Fert yine mevcu

diyetini muhafaza edebilmek için barınmak, korunmak zorundadır. Bu ba

rınma ve korunma ihtiyacı ferdi diğer fertlerden yararlanmaya sevketmek-

tedir. Fert tehlikelerden korunmak, tabiî varlığını devam ettirebilmek için 

barınmak zorluğu karşısında hemcinslerinin yardımına muhtaçtır. Burada 

beliren işbirliği ise fertte sosyalleşme temayülünü takviye etmektedir. Ferdin 

üçüncü ihtiyacı, nesli devam ettirme içgüdüsüne dayalı olarak belirmektedir. 
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Fert neslini devam ettirmek içgüdüsü ile diğer fertlerle birlikte bulunma 

ihtiyacını duymaktadır. Bu davranış diğer ikisinden farklı bir psikolojik muh

teva ile fertte sosyalleşme temayülünü yaratmaktadır. Esasen insanda sos

yalleşme temayülü yaradılışı icabı mevcuttur. Nedeni ise, insanın diğer in

sanlarla birlikte mevcudiyetini koruyabilmesi ve devam ettirebilmesidir. Özel 

karekterdeki ihtiyaçlar ise ,ferdiyet farklarına dayalı bulunmaktadırlar. Her 

fert bir takım ferdiyet farkları ile diğer fertlerden ayrılmaktadır. 0, mevcut 

ferdiyet farklarının özelliklerine dayalı olarak bir takım ihtiyaçlarını karşıla

mak ve kabiliyetlerini geliştirmek ister. Bu ise, onu, farklı sosyal gruplara 

katılmaya zorlar. Farklı sosyal katılmalara göre fert kendisindeki ferdiyet 

farklarının yarattığı özellikler esasında farklı bir insan olarak toplumda ge

lişmeye başlar. Ayni esaslar içinde gelişirken insan şahıs olarak farklı statüleri 

elde etmeye ve farklı rollerde topluma katkıda bulunmaya devam eder. Gerek 

genel ve gerek özel karekterli insanî ihtiyaçlar ve sosyalleşme temayülleri 

sosyal grupların ve onların değerlerinin desteğine muhtaçtır. Bu da sosyal 

sistemlerin çalışmasına bağlı olan bir keyfiyettir. Sosyal sistemlerin çalışması 

sosyal oluşuma dayalı olacağından, sosyal oluşum içinde çeşitli mizaç sahibi 

fertler, Çeşitli şahsiyet sahibi şahıslar farklı ameliyelere mâruz kalarak, farklı 

grupların değişik değerlerini duyup yaşayacaklarından birbirinden değişik 

tiplerle topluma katılırlarken sosyal sistemlerin sosyal oluşumu da kendi 

dinamizmini ve sürecini kazanmış ve sürdürmüş olur. 

Burada bizi ilgilendiren husus şudur ki, o da, ferdin genel ve özel ihtiyaç

ları açısından topluma katılması, katkıda bulunması, toplumun diğer fert

lerinden yararlanabilmesidir. Bu ise, fertteki sosyalleşme temayülünün geliş

tirilmesi, ferdin bir sosyalizasyon ameliyesine tâbi tutulması demektir. Sos

yalizasyon ameliyesi esnasında fert ihtiyaçlarını t a m manasıyla karşılayamaz, 

yani bazı aksiyonlar bu ameliyenin tamamlanmasında yetersiz kalırsa ya da 

mevcut olmazsa fert sosyabilitesini tamamlayamamış olur. Demek oluyor ki, 

iki durumdan biri sosyal sistemlerde ferdin ihtiyacını giderecek olan aksiyon

ların mevcut olmaması, diğeri ise aksiyonun mevcut olmasına rağmen yetersiz 

olması hallerinde fert iyi bir sosyalizasyona tâbi tutulmamış oluyor. Bu ise 

müesseseleşmiş şartların yerine getirilmesinde başarısızlığa uğramak demek

tir. Sonuç olarak diyebilir ki, böyle bir durumda sosyal sistemlerin kültür 

muhtevasında yetersizlik ön plânda yer almış olur ve fert topluma yeteri dere

cede yararlı olabilecek nitelikte hazırlanmamış bulunur. Başka bir deyimle, 

sosyalizasyon ameliyelerinin yetersizliğinden dolayı, fert toplum için yararlı 

hale getirilememiş olur. 
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İkinci durum ise, ferdi sosyalleştirmede uygun olmayan hallerin ve du

rumların varlığına dayalı bulunmaktadır. Bu durumda ferdi içine almış, onu 

bütün şahsiyetiyle kavramış olan küçük solit sosyal grupların kendi iç sistem

lerinde görülen toplum sistemine ters düşme halleridir. Bu küçük solit sosyal 

gruplar faaliyetleri yönünden esas toplumun büyük sosyal sistemine ters 

düşmektedirler. Örneğin, bir hırsızlık grubu, ya da bir kaçakçı grubunda ol

duğu gibi. Bu küçük grubun faaliyeti büyük toplumun varlığını tehdit eden, 

toplumun fertlerinin varlığını tehlikeye mâruz bırakan bir karakter taşır. Bu 

küçük solit sosyal grup, haddizatinde büyük toplum açısından antisosyal 

grup, kendi içine aldığı fertleri özel değer yargılarına göre yetiştirmektedir. 

Bu fertler arasında özel terimler özel anlamlarda kullanılmaktadır. Özel dav

ranış şekillerine sahip kılınan antisosyal grubun fertleri için esas olan kendi 

gruplarının başarıya ulaşmasıdır. 

Bir antisosyal grubun gayesi esas toplumun gayesine ters düşeceğinden 

toplum üyeleri tarafından istenmiyen bir faaliyet olarak belirir. Bu nedenle, 

antisosyal grubun üyelerinin faaliyetleri de istenmiyen hareketlerdir. Küçük 

antisosyal grup ise, kendi üyelerini kendi sistemine göre, değer yargılarına 

uygun düşecek şekilde yetiştirmekte, onları bir başka biçimde sosyalleştir

mektedir. Bu biçim ise, büyük toplumun biçimine uymayan antisosyal dav

ranışlara dayanmaktadır. Neticede şahıs toplumun sisteminden sapmış ol

maktadır. 

Her iki halde de, gerek sosyalizasyonun yetersizliği halinde, gerekse 

sosyal organizasyonu uygun olmama halinde şahıslar toplumun sosyal sistem

lerinde sapmalara zorlanmış olmaktadırlar. 


