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yeni toPlumsal  
Hareketler

Yeni Toplumsal HarekeTler Ve 
kimlik

•	 Kimlik	Kavramı

•	 Yeni	Toplumsal	Hareketler	ve	Kimlik

•	 Kimliğe	Dayalı	Toplumsal	Hareketler

•	 Toplumsal	Hareket	Bağlamında	Kimlik

•	 Kimlik	ile	Toplumsal	Hareketlerin	
Etkileşimi

uluslararası Göçle BağlanTılı Toplumsal 
HarekeTler

•	 Uluslararası	Göç
•	 Küreselleşen	Emek,	Enformalleşme	ve	Düzensiz	Göç
•	 Göçmen	Hakları	Mücadelesi:	Sorunlar	ve	Yeni	Yönelimler
•	 Siyasi	Katılım,	Seferberlik,	Temsil	ve	Toplumsal	Hareketler
•	 Göçmen	Aktivizmi	ve	Siyasal	Katılımı
•	 Göçmen	Aktivizminin	Koşulları
•	 Ulus-Ötesi	Toplumsal	Hareketler
•	 Ulus-Ötesi	Göç	ve	Göçmenlerin	Ulus-Ötesi	Aktivizmi
•	 Uluslararası	Göçe	Dayalı	Toplumsal	Hareketlerden	

Örnekler
•	 Göçe	Dayalı	Toplumsal	Hareketlerle	İlgili	Araştırmalarda	

Yeni	Yönelimler

çeVrecilik Ve çeVre HarekeTleri
•	 Yaşam	Biçimi,	Sosyal	Hareket	ve	İdeoloji	Olarak	

Çevrecilik
•	 Çevre	Sosyal	Hareketleri
•	 Çevre	Hareketlerinin	Tarihi
•	 Çevre	Hareketi:	Değerler	ve	Eylem	Biçimleri
•	 Çevre	Hareketinin	Bileşenleri
•	 Batı	Dışı	Dünyada	Çevrecilik
•	 Çevre	Hareketinin	Etkisi:	Ekolojik	Topluma	Doğru
•	 Çevre	Hareketinde	Kurumsallaşma
•	 Türkiye’de	Çevrecilik	ve	Çevre	Hareketleri
•	 Küresel	Çevre	Hareketine	Doğru

Toplumsal HarekeTler Ve eğiTim

•	 Toplumsal	Değişme,	Toplumsal		
Hareketler	ve	Eğitim

•	 Toplumsal	Hareket	ve	Eğitim	Etkileşimi

•	 Toplumsal	Hareketlerde	Eğitim	ve	
Öğrenme

•	 Toplumsal	Hareket	Olarak	Eğitim	
Hareketleri

Toplumsal Değişme Ve 
küreselleşme

•	 Toplumsal	Değişme	Sürecinin	Özellikleri
•	 Toplumsal	Değişme	Fikrinin	Tarihsel	Arka	Planı
•	 Toplumsal	Değişmeyi	Etkileyen	Etmenler
•	 Toplumsal	Değişme	Kuramları
•	 Modernite	ve	Modernleşme
•	 Küreselleşme
•	 Küreselleşme	Olgusunun	Özellikleri
•	 Küreselleşme	Kuramları
•	 Ekonomik	Küreselleşme

Yeni Toplumsal HarekeTler
•	 Toplumsal	Hareketlerde	Yaşanan	Dönüşüm
•	 Yeni	Toplumsal	Hareketler	Anlayışının	

Gelişimi
•	 Yeni	Toplumsal	Hareketler	Yaklaşımına	

Yönelik	Eleştiriler
•	 Yeni	Toplumsal	Hareketlerin	Nitelikleri
•	 Yeni	Toplumsal	Hareketlere	İlişkin	Kuramsal	

Yaklaşımlar
•	 Küresel	Toplumsal	Hareketler

FeminisT HarekeTler
•	 Feminizmin	Batıdaki	Tarihçesi
•	 Bazı	Önemli	Kavramlar
•	 Feminizm	İçinde	Feminizmler
•	 Batılı	Olmayan	Feminizmler
•	 Türkiye’de	Kadın	Hareketi
•	 Kadın	Hareketlerinin	Karşılaştırmalı	

Değerlendirilmesi
•	 Akademide	Feminizm
•	 Türkiye’de	Feminist	Hareketin	Çalışma	Konuları

Yeni Toplumsal HarekeTler Ve 
meDYa

•	 Ana	Akım	Medyada	ve	Alternatif	Medyada	
Yeni	Toplumsal	Hareketler

•	 Yeni	İletişim	Teknolojilerinde	Yeni		
Toplumsal	Hareketler

•	 Ağ	Toplumu	ve	Yeni	Toplumsal		
Hareketler

siVil Toplum örGüTleri

•	 Sivil	Toplum	Örgütleri

•	 Sivil	Toplum	Konusunda	Tartışmalar

•	 Sivil	Toplum	Örgütlerinin	Gelişim	Süreci

•	 Türkiye’de	Sivil	Toplum	Örgütleri

Toplumsal HarekeTler Ve kuramsal 
Yaklaşımlar

•	 Toplumsal	Hareket	ve	Kolektif	Davranış
•	 Toplumsal	Hareketin		

Kavramsallaştırılması
•	 Toplumsal	Hareketlerin	Tarihsel	Gelişimi
•	 Toplumsal	Hareket	Biçimleri
•	 Toplumsal	Hareketin	Nitelikleri	ve	

Aşamaları
•	 Toplumsal	Hareket	Kuramları
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ÜNİTE

1TOPLUMSAL DEğİşME VE KÜRESELLEşME

TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ
Toplumsal değişme; içinde bulunduğumuz toplumları biçimlendiren teknoloji ve kültür düzeyi, en-

düstrileşme, kentleşme, kırdan kente doğru göçler, bireyleşme, bürokrasinin gelişmesi, medyanın ve 
internetin hayatımızda gittikçe artan etkisi gibi dinamik güçleri içeren bir süreçtir.

 ➣ Özellikleri:
•	 tüm toplumlarda toplumsal değişme kaçınılmazdır:	Türkiye’de	yaşayan	halk	açısından	
önemli	bir	 toplumsal	değişme,	Osmanlı	 tebaasından	Türkiye	Cumhuriyeti	yurttaşlığına	geçiş	
biçiminde	yaşanmıştır.

Maddi kültürün manevi kültürden daha hızlı gelişmesine Ogburn “kültürel geri kalma” adını verir.
2000’li yıllarda dünya genelinde ülke liderleri bir araya geldiler. Düşük gelirli ülkelerin yurttaşlarının 

yaşamlarını iyileştirecek birtakım programlar üreterek “bin yıl Kalkınma Hedefleri” oluşturdular. 
bu hedefler şunlardır:

 ➣ Açlığın	ve	mutlak	yoksulluğun	yok	edilmesi
 ➣ Temel	eğitimin	yaygınlaştırılması
 ➣ Cinsiyet	eşitliğinin	iyileştirilmesi
 ➣ Çocuk	sağlığının	iyileştirilmesi-çocuk	ölümlerinin	ortadan	kaldırılması
 ➣ Anne	sağlığının	iyileştirilmesi
 ➣ HIV/AİDS	ile	mücadele	edilmesi
 ➣ Çevrenin	sürdürülebilirliğinin	korunması
 ➣ Kalkınma	programlarında	evrensel	bir	ortaklık	kurulabilmesi
• mutlak yoksulluk
• toplumsal değişme genelde planlanmadan ortaya çıkar. Planlandığı durumlarda ise ön-

görülmemiş sonuçlar ortaya çıkabilir.
• toplumsal değişme tartışmalı bir süreçtir. çünkü nasıl yaşanılması gerektiğine dair gö-

rüşler birbirleriyle çelişebilmektedir.
•	 anomi:	Bir	toplumun	normlarının	etkisizleşmesi,	çöküntü,	karışıklık	ya	da	çatışma	olması	du-
rumunu	ifade	eder.		

•	 tampon mekanizma:	Mübeccel	Kıray’a	göre	değişme	toplumsal	yapının	bütün	kurumlarında	
aynı	anda	ve	hızda	meydana	gelmez.	Bir	toplumda	hem	eski	hem	de	yeni	yapıya	ilişkin	özel-
likler	bir	arada	bulunabilir.	Tampon	mekanizmalar	bir	toplumdaki	fonksiyonel	bütünlüğü	yaratır.	
Kıray’ın	Ereğli	araştırmasında	annenin	aile	içinde	gittikçe	önem	kazanan	yeri	ve	ebeveynlerin	
kız	evlat	yanında	barınmasıyla	ortaya	çıkan	genişlemiş	aile	tampon	mekanizmaya	bir	örnektir.

TOPLUMSAL DEĞİŞME FİKRİNİN TARİHSEL ARKA PLANI
şerif Mardin, bilim ve ideoloji arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmıştır. Ona göre; Marks 

ideolojiyi sosyal yapının fikrin şekillenmesine katkısı anlamında ele almıştır. Freud ise ruhsal gelişme 
dinamiğinin insanda düşünceler yaratan ortamı ne şekilde etkilediğini araştırmıştır. Her iki düşünürün 
ortak yanı ideolojilerin aldatıcı, yanlış fikir kümeleri olduğu konusundaki görüşleridir. İkisi için de “gerçek” 
insana doğanın doğrudan sunduğu bir şey değildir.

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede toplumsal değişme, gelişme, modern-
leşme, akılcılaşma, küreselleşme, dünya kapitalist sistemi, bağımlı-
lık kavramları açıklanmış, toplumsal değişme olgusunun özellikleri; 
etmenleri, kuramları, küreselleşme olgusunun detayları anlatılmıştır. 
Konu özeti dikkatle okunduktan sonra konu sonu soruları çözülmeli ve 
yanlış sorular için açıklamalı yanıtlar yeniden okunmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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19. yy.’ın sonuna doğru gerçekleşen siyasi yapı değişikliği ve büyük kitlelerin politikaya katılması bu 
çağa “ideoloji çağı” nitelemesinin yakıştırılmasına yol açmıştır.

Toplumsal değişme olgusu kuşkusuz tarihsel değişme düşüncesini de içerir. Eski Yunan’da 
Aristo’nun ve İslam toplumunda İbn-i Haldun’un tarih anlayışları tekrarlanan devrelere dayanır. Bu du-
rum “tarih tekerrürden ibarettir” ifadesiyle de belirtilmiştir.

Toplumsal değişme düşüncesinin ortaya çıkabilmesi için tarih akışının bir birikimle sonuçlanması ve 
nitekim kaderlerine hakim olabilecekleri fikri, insanları gerçek anlamda tarihin öznesi konumuna getirmiş-
tir. Bu fikir, Fransa’da gelişen Aydınlanma ve İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi ile de pekişmiştir.

Orta Çağ’ın metafizik görüşü yerini bireyci ve şüpheci bir dünya görüşüne bırakır. İnanan insanın 
yerine düşünen insan geçer. Bu çağın ayırıcı bir özelliği, hümanizma akımıdır. Hümanizma insanın özü-
nü ve evrendeki yerini araştırır. Yeni insan tasavvuru ırk, kavim, parti, lonca, aile bağlarından kopmuş, 
alabildiğine özgür bir insandır. 

Avrupa düşüncesinin aklın, deneyimin, dinsel ve geleneksel otoritelere kuşkuyla bakmanın yanı 
sıra, seküler, liberal ve demokratik toplumların ideallerinin tedrici biçimde şekillendiği döneme Aydınlan-
ma adı verilmiştir.

Britanya’da 18. yy.’ın ikinci yarısından 19. yy.’ın ilk yarısına kadar olan dönemde hızla gerçekleşen 
toplumsal, ekonomik, demografik ve teknolojik değişimler Endüstri Devrimi olarak bilinir. 

endüstri devrimini belirleyen Özellikler:
 ➣ Ölüm	oranlarında	azalmaya	bağlı	olarak	nüfusta	artış
 ➣ Kırdan	kente	göçün	sürekli	artışı
 ➣ Kentlerde	işçi	sınıfının	ortaya	çıkışı
 ➣ Demiryolu	sisteminin	bulunması	ve	taşımacılıkta	devrim
 ➣ Çiftçilik	tekniklerinin	ilerlemesi
 ➣ Sömürge	pazarlarının	gelişmesi	sayesinde	sömürgelerden	hammaddeler	gelirken	bitmiş	malların	
sömürgelere	satışı

 ➣ Buhar	gücündeki	ilerlemelere	bağlı	olan	teknolojik	yeniliklerdir.
Fransız Devrimi sona erdiğinde toplum, tarih ve siyaset 3 temel olayla sarsılır: 
birincisi: İnsanların temel hak ve özgürlüklere sahip oldukları düşüncesinin yeşermesi ve insan-

insan ilişkilerinde yeni bir çığır açılmasıdır.
İkincisi: Fransız Devrimi’nin ekonomik ve siyasal sonuçlarının feodal toplumun temellerini sarsma-

sıdır.
Üçüncüsü: Bu tarihe kadar içe dönük olarak gerçekleşmiş olan felsefe yapma geleneğinin sarsıl-

ması ve tarih algısının toplumsallık kazanmasıdır.

TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ ETKİLEYEN ETMENLER
KÜLTÜR VE TOPLUMSAL DEĞİŞME
İnsanın yaşamak için ürettiği her şey kültürdür. Bunun içine teknolojiyi, bu çerçevede oluşturulan 

nesnelerin yanı sıra değerleri, normları ve gelenekleri de katabiliriz.
Tarihte önemli kişiler ve karizmatik liderler de toplumsal değişim de önemli rol oynamıştır. Karizmatik 

lider; bu kavramı ileri süren sosyolog Weber’dir. Weber’e göre; karizma bir insanın sıradan insanlardan 
ayrı bir yerde durmasını ve insan üstü ya da istisnai güçler ve niteliklerle donatılmış olarak görülmesini 
sağlayan kişilik özelliğidir. Bir insan bu olağanüstü özellikleri sayesinde lider olarak kabul edilir. Kariz-
matik lider kavramı din ve siyaset sosyolojilerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır.

SINIF ÇATIŞMASI VE TOPLUMSAL DEĞİŞME
Marx toplumsal değişmenin kısmen teknolojik gelişmelere bağlı olduğunu öne sürmüştür. Ama de-

ğişmeyi asıl sosyal çelişkilerin neden olduğu sınıf çatışmalarına bağlamıştır. Tarihin her evresinde farklı 
üretim biçimlerine göre şekillenen farklı sınıflar ortaya çıkmıştır. Bu sınıflar arasındaki çatışma, yeni bir 
toplumsal evreye geçilmesine neden olmuştur.

FİZİKSEL ÇEVRE, DEMOgRAFİ VE TOPLUMSAL DEĞİŞME
Nüfus örüntüsünün değişmesi de toplumsal değişmeyi etkiler. Durkheim, toplumun değişmesini nü-

fusun artması ve iş bölümünün gelişmesi ile ilişkilendirmiştir. 

TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI

EVRİMCİ YAKLAŞIMLAR
Auguste Comte (1798 - 1857): Sosyolojinin kurucusudur. Kuramını toplumsal statik (toplumun den-

ge hali) ve toplumsal dinamik (toplumun değişme sürecine işaret eder) olarak ikiye ayırır. “İnsanlık” kav-
ramını ortaya atan insan zihni, teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere 3 halden geçer. İnsanlık tanrı 
düşüncesinde fetişist (nesnelerin canlı olarak düşünülmesi), çok tanrıcılık ve tek tanrıcılık inancına ulaşır.
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HERbERT SPENCER (1820 - 1903)
Spencer’e göre; evrim basitlikten karmaşıklığa, homojenlikten heterojenliğe, tek tiplikten uzman-

laşmaya giden doğrusal bir süreçtir. Dünyanın oluşumu, dünya üzerinde yaşamın oluşumu, toplumun, 
ticaretin, bilimin, sanatın gelişimi hep aynı süreçten geçer. Spencer, toplumu evrim sırasında gittikçe 
karmaşıklaşan bir organizmaya benzetmiştir. İnsan organizması sistemi gibi, toplum da parçalardan 
oluşan bir sistemdir.

Spencer’a göre; evrim sürecinde belirleyici öge endüstrileşmedir.

EMILIE DURKHEİM (1858 - 1917)
Evrimci yaklaşıma sahip iz bırakmış en önemli sosyolog Durkheim’dir. İnsanların basit ve yüz yüze 

homojen ilişkiler içeren cemaat hayatından, karmaşık ve sözleşmeye dayanan cemiyet hayatına geç-
tiklerini öne sürer.

İş bölümü, insan ilişkilerinin ve toplumsal yapının değişmesine neden olur. İş bölümünün gelişmesi 
ile nüfusun artması doğru orantılıdır. Nüfus az ve iş bölümü basit iken toplumda mekanik dayanış-
ma olur. Bu toplumlarda yaşamlar birbirine benzer. Değer yargıları birbirine benzer. Aykırı davrananlar 
“cezalandırıcı hukuk” yolu ile dayanışmanın bozulmasını engeller. Durkheim bir toplumu oluşturan bi-
reylerdeki ortak inanç ve duygulara kollektif bilinç demiştir. İş bölümü arttıkça, nüfus artar, yüzyüze 
ilişkiler resmi ilişkilere dönüşür. Kurallar artar, insanlar farklılaşmaya başlar. Buna da Durkheim organik 
dayanışma der. 

NOT: Türkiye’de sosyolojinin kurucusu Ziya Gökalp, Durkheim’dan etkilenmiştir.

SOSYAL EYLEMLİLİK YAKLAŞIMI
MAx WEbER (1864 - 1920)
Temel entellektüel çabası kapitalizmin neden Hristiyan Batı’da geliştiğini anlamak üzerine kuruludur. 

Hristiyan Batı ve Hristiyan olmayan “öteki” (Müslüman, Hindu, Budist vb.) olarak konumlandırdığı uy-
garlıkları karşılaştırır. Akılcılığın sadece Batı’da gelişmesinin bu uygarlığı üstün kıldığı sonucuna varır. 
Eğitim ve bilimde artış, akılcılıkla olur. Geleneksel ve karizmatik otorite biçimleri yerlerini akılcı, yasal ve 
bürokratik otorite biçimlerine bırakır. Kapitalizmin Batı’da gelişmesine neden olan sermaye birikiminin 
çalışma ve disiplinden kaynaklandığını bunun da prostestan ahlakından olduğunu söyler.

YAPISAL - FONKSİYONALİST YAKLAŞIMLAR
TALCOTT PARSONS (1902 - 1979)
Ona göre; toplumsal değişme, basitten karmaşığa doğru giden normal bir toplumun evrimidir.
Weber’in “toplumsal eylem” kavramını Durkheim’ın “toplumsal kurum” kavramı ile uzlaştırmaya ça-

lışarak kendi kuramını geliştirmiştir. 

DİYALEKTİK YAKLAŞIMLAR
KARL MARKS (1818 - 1883)
Bireye karşılık, toplumsal olanı ortaya koymuştur. Toplumsal değişmenin temel nedeni sınıf çatış-

malarıdır. Üretim güçleri ile üretim ilişkileri üretim biçimlerini oluşturur. İnsanların ideolojileri maddi hayat 
tarafından belirlenir.

AKSİYONALİST YAKLAŞIMLAR
Sistem modelinin alternatifi, toplumu dinamik bir sosyo-kültürel alan olarak tahayyül eden modeldir. 

Bu modele göre; toplumun temel taşı sosyal olaylardır. Aksiyonalist yaklaşıma göre; toplumsal değişme-
yi etkileyen teknoloji, ekonomi ya da kültüre bağlı bir ya da birden fazla etmen düşüncesi yeterli değildir. 
Değişme için, sosyal aktörlerin aksiyonları gereklidir.

MODERNİTE VE MODERNLEŞME
Toplumsal değişmenin en önemli kavramlarından biri modernitedir. Giddens’a göre; modernite, 

Batı’da Endüstri Devrimi ile beraber değişen toplumsal kurumları ve davranış biçimlerini içerir. Mo-
dernleşme, endüstrileşme ile başlayan toplumsal değişme sürecine verilen isimdir. Ağırlığını 20. yy.’da 
hissettirmiştir. Modernitenin bir boyutu endüstrileşme ise diğer boyutu kapitalizmdir. Modern toplumun 
politik örgütlenme biçimi ulus devlettir. Modernite olmasaydı, küreselleşme olmazdı.

Marks’a göre; özgür iş gücü, modernitenin anahtar kavramıdır. Emek, pazarda satılan bir meta 
haline gelmeden kapitalizm gelişmezdi.

Walby’e göre; önemli sayıda kadının kocalarına bağımlı ev kadını statüsünde yaşadığı toplumlar 
tam anlamıyla modernleşememiştir demektir.

Simmele’e göre; modernite bireyleşme olmadan gerçekleşemez. 
Ritzer’e göre; “Toplumun McDonaldlaştırılması” kavramı modernleşmeyi anlatır. Ona göre; akılcı-

laşma sürecinin; modern yaşamın ihtiyaçlarına verdiği yanıtlar 4 temel unsura dayanır; verimlilik, hesap-
lanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim.
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KÜRESELLEŞME
Castells’a göre; küreselleşme özellikle 1970’lerden bu yana enformasyon toplumunun ortaya çık-

ması ve gelişmesi ile bağlantılıdır.
Küreselleşmeyi sadece ekonomik bir süreç olarak göremeyiz. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Örgütü 

gibi uluslararası kurumlar gelişmiş ve siyasi planda egemen ülkeler ile diğer ülkeler arasında ilişki ağları 
kurulmuştur. Sivil toplum hareketleri de çoğalmıştır.

KÜRESEL KARŞISINDA YEREL
Modernlik öncesi küresel ile modernlik sonrası küresel arasında bir fark vardır. Örneğin Anderson’un 

günümüzde kıtalar üstü dayanışmalara karşılık geldiği için “hayali cemaatler” olarak adlandırdığı Hristi-
yanlık veya Müslümanlık modernlik öncesi toplumlarda yerel bağlamda tahayyül edildi.

Küreselleşme, tek yanlı bir süreç değildir. Kültürel boyutu açısından düşündüğümüzde diyalektik 
bir yapı ortaya çıkar. Küresel süreçlere yerel müdahalelerde bulunma olanağı vardır. Toplumumuzda 
küreselin karşısında yerelin yeniden inşası çabasına bir örnek “Türk geleneklerine uygunluk” ölçütünün 
“Batı geleneği” ile karşı karşıya getirilmek istenmesidir.

Huntington kültürel homojenleşme yerine “uygarlık çatışması” dönemine girdiğimizi öne sürmüştür.

KÜRESELLEŞME KURAMLARI

KAPİTALİST DÜNYA SİSTEMİ VE bAĞIMLILIK KURAMLARI
Bağımlılık kuramlarının ortak yönleri, dünya kapitalist sistemi kavramını kabul etmeleri ve bu sis-

temin çevresinde yer alan ülkelerin iç yapılarının dış güçler tarafından belirlendiğini öne sürmeleridir. 
Öne çıkan düşünürler; “kapitalist dünya ekonomisi” kavramını kullanan Andre Gunder ve Immanuel 
Wallerstein’dır. Frank; az gelişmişliğin gelişmişliği kavramını ortaya atmıştır. Kapitalizmin 16. yy.’da 
Avrupa’da başladığını ve tüm dünyayı uluslararası bir sistem haline soktuğunu iddia eder.

DÜNYA KÜLTÜRÜ KURAMI
Dünya kültürü kuramı küresel meta, insan ve kültür dolaşımı zincirlerini analiz eder. Küreselleşme 

sürecinde gerek malların, gerekse insanların dolaşımını görürüz. Örneğin; Türkiye’ye yönelik düzensiz 
göç ve kadın ticareti küresel bir sorundur. Dünya kültürü kavramı meta dolaşımı ve insan dolaşımı sü-
reciyle, uluslararası finans ve banka sistemiyle, iletişim ağıyla, uluslararası kurumsallaşmalarla (Dünya 
Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası, Dünya Satranç Federasyonu vb.) küresel 
popüler kültür ile bireylerde ulus ötesi yeni bir bilinçlenme düzeyine işaret etmektedir. Bu kültür dinamik-
tir. Sürekli oluşum ve yenilenme halindedir.

EKONOMİK KÜRESELLEŞME
Sermayenin toplam sosyal döngüsünü oluşturan 3 süreç vardır. 
birinci aşamada; ticari sermaye uluslararasılaşmıştır. Kapitalist üretim tekniklerinin gelişmesi üre-

tim hacmini arttırmış, dolayısıyla uluslararası ticaret artmıştır. Bu durumda çok uluslu şirketler güçlen-
miştir. Ticaret serbestliği savunulmuştur.

İkinci aşamada; erken endüstrileşen ülkelerde sermaye aşırı artmış; yeni kârlılık koşullarının aran-
ması gündeme gelmiştir. Anonim şirketler gelişmiş ve toplumda var olan mülkiyet hakları tek elde yo-
ğunlaşmıştır.

Üçüncü aşamada; gelişen teknoloji ve ulaşım maliyetlerinin ucuzlaması üretim faaliyetinin uluslar- 
arasılaşmasına neden olmuştur. Üretim için gerekli iş gücü ve üretim araçlarının sağlanmasında olduğu 
gibi üretim sürecinde yaratılan artı değer de uluslararasılaşmıştır.

Neoliberal küreselleşme özellikle 1980 sonrasına ilişkin bir kavramdır. 1980 sonrasında petrol ihra-
catçısı ülkelerin ellerindeki petro dolarlar içe dönük sanayileşme modeli uygulayan az gelişmiş ülkelere 
yönlendirilmiş ve bu model bir süre devam edebilmiştir. Arka arkaya çıkan petrol krizleri az gelişmiş 
ülkeler arasında dayanışma duygusunu azaltmıştır. 1970’li yılların sonunda IMF ve Dünya Bankası’nın 
katkılarıyla neo-liberal ekonomi politikaları az gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmına sıçramıştır.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değiş-
me süreçlerinden biri değildir?

A) Kıtlık
B) Teknoloji
C) Bireyleşme
D) Bürokrasinin gelişmesi
E) Kentleşme

AÇıKLAMA
Toplumsal değişme; içinde doğduğumuz toplum-
ları biçimlendiren teknoloji ve kültür düzeyi, en-
düstrileşme, kentleşme, kırdan kente doğru göç-
ler, bireyleşme, bürokrasinin gelişmesi, medya ve 
internetin hayatımızda gittikçe artan etkisi gibi di-
namik güçleri içeren süreçtir. Kıtlık bunların içeri-
sinde yer almaz.

YANıT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi gerek kültürün, 
gerekse toplumsal kurumların zaman içe-
risinde dönüşmesi anlamına gelir?

A) Kolektif davranış
B) Toplumsal değişme
C) Modernleşme
D) Toplumsal zenginleşme
E) Post modernizm

AÇıKLAMA
Toplumsal değişme; içinde doğduğumuz toplum-
ları biçimlendiren teknoloji ve kültür düzeyi, en-
düstrileşme, kentleşme, kırdan kente doğru göç-
ler, bireyleşme, bürokrasinin gelişmesi, medya-
nın ve internetin hayatımızda gittikçe artan etkisi 
gibi dinamik güçleri içeren bir süreçtir. Başka de-
yişle, toplumsal değişme gerek kültürün, gerekse 
toplumsal kurumların zaman içerisinde dönüşmesi 
anlamına gelmektedir. 

YANıT: b

3. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun 
normlarının etkisizleşmesi, çöküntü, karı-
şıklık ya da çatışma olmasını ifade eder?

A) Anomi
B) Tampon mekanizma
C) İdeoloji
D) Teknoloji
E) Küreselleşme

AÇıKLAMA
Anomi: Bir toplumun normlarının etkisizleşmesi, 
çöküntü, karışıklık ya da çatışma olması durumu-
nu ifade eder. Ekonomik değişim çok hızlı olabi-
lir. Bu durumda ahlâki düzenlemeler farklılaşma ile 
uzmanlaşmanın artışına ayak uyduramayabilir ve 
toplumda anormal bir iş bölümü görülebilir. 

YANıT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devri- 
mi’nin en önemli özelliklerinden biri de-
ğildir?

A) Buhar gücündeki ilerlemelere bağlı olan 
teknolojik yenilikler

B) Kentlerde işçi sınıfının ortaya çıkması
C) Sömürge pazarlarının gelişememesi
D) Çiftçilik tekniklerinin ilerlemesi
E) Ölüm oranlarında azalmaya bağlı olarak 

nüfus artışı

AÇıKLAMA
Endüstri devriminin en önemli özellikleri;
• Ölüm oranlarında azalmaya bağlı olarak nüfus 

artışı
• Kırdan kente göçün sürekli artması
• Kentlerde işçi sınıfının ortaya çıkması
• Demiryolu sisteminin bulunması ve taşımacı-

lıkta devrim
• Çiftçilik tekniklerinin ilerlemesi
• Sömürge pazarlarının gelişmesi sayesinde 

sömürgelerden hammaddeler gelirken bitmiş 
malların sömürgelere satışı

• Buhar gücündeki ilerlemelere bağlı olarak tek-
nolojik yenilikler

YANıT: C
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5. “Toplumsal değişmeyi etkileyen sosyal et-
men toplumun dinamizmini de yaratan insan-
lar arasındaki eşitsizliktir” ifadesi toplumsal 
değişmeyi etkileyen etmenlerden hangisi 
içinde değerlendirilir?

A) Kültür
B) Fiziksel çevre
C) Demografi
D) Sosyal çevre
E) Sınıf çatışması

AÇıKLAMA
Sınıf çatışması ve toplumsal çevre görüşüne göre; 
toplumsal değişmeyi etkileyen sosyal etmen top-
lumun dinamizmini de yaratan insanlar arasında-
ki eşitsizliktir. Toplumsal eşitsizlikler sadece sınıf-
lar arasında değil, aynı zamanda etnik gruplar ve 
toplumsal cinsiyetler arasında da mevcuttur. Marx 
toplumsal değişmenin kısmen teknolojik gelişme-
lere bağlı olduğunu öne sürmüştür. Ama değişme-
yi asıl sosyal çelişkilerin neden olduğu sınıf çatış-
malarına bağlamıştır. 

YANıT: E

6. Toplumsal değişmeyi asıl sosyal çeliş-
kilerin neden olduğu sınıf çatışmalarına 
bağlayan aşağıdaki kuramcılardan hangi-
sidir?

A) Auguste Comte
B) Emile Durkheim
C) Karl Marx 
D) Talcott Parsons
E) Max Weber

AÇıKLAMA
Sınıf çatışması ve toplumsal çevre görüşüne göre; 
toplumsal değişmeyi etkileyen sosyal etmen top-
lumun dinamizmini de yaratan insanlar arasında-
ki eşitsizliktir. Toplumsal eşitsizlikler sadece sınıf-
lar arasında değil, aynı zamanda etnik gruplar ve 
toplumsal cinsiyetler arasında da mevcuttur. Marx 
toplumsal değişmenin kısmen teknolojik gelişme-
lere bağlı olduğunu öne sürmüştür. Ama değişme-
yi asıl sosyal çelişkilerin neden olduğu sınıf çatış-
malarına bağlamıştır. 

YANıT: C

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değiş-
me kuramları arasında yer almaz?

A) Evrimci yaklaşımlar
B) Sosyal eylemlilik yaklaşımı
C) Yapısal - fonksiyonalist yaklaşımlar
D) Diyalektik yaklaşımlar
E) Geleneksel yaklaşımlar

AÇıKLAMA
Toplumsal değişme kuramları
• Evrimci yaklaşımlar
• Sosyal eylemlilik yaklaşımı
• Yapısal - fonksiyonalist yaklaşım
• Diyalektik yaklaşım
• Aksiyonalist yaklaşım

YANıT: E

8. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplumu 
evrim sırasında gittikçe karmaşıklaşan bir 
organizmaya benzetir?

A) Aguste Comte
B) Herbert Spencer
C) Emile Durkheim
D) Karl Marx
E) Max Weber

AÇıKLAMA
Spencer’e göre evrim basitlikten karmaşıklığa, ho-
mojenlikten heterojenliğe, tek tiplikten uzmanlaş-
maya giden doğrusal bir süreçtir. Dünyanın olu-
şumu, dünya üzerinde yaşamın oluşumu, toplu-
mun, ticaretin, bilimin ve sanatın gelişimi hep ay-
nı süreçten geçer. Spencer toplumu evrim sırasın-
da gittikçe karmaşıklaşan bir organizmaya benzet-
miştir. Nasıl insan organizması bir sistem ise ve 
vücudun uzuvları bu organın parçaları iseler, top-
lum da parçalardan oluşan bir bütündür.

YANıT: b
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9. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kapita-
lizmin neden Hıristiyan batı’da geliştiği 
sorusuna cevap arar?

A) E. Durkheim
B) M. Weber
C) K. Marx
D) T. Parsons
E) H. Spencer

AÇıKLAMA
Weber’in temel entelektüel çabası kapitalizmin ne-
den Hıristiyan Batı’da geliştiğini anlamak üzerine 
kuruludur. Bu soruya cevap ararken Hıristiyan Batı 
ve Hıristiyan olmayan öteki olarak konumlandırdığı 
uygarlıkları karşılaştırır. Akılcılığın sadece Batı’da 
gelişmesinin bu uygarlığı üstün kıldığı sonucuna 
varır. “Akılcılaşma”	 (rasyonalite) Weber’in moder-
nite kavramsallaştırmasının anahtar kelimesidir. 

YANıT: b

10. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile 
ilgili yanlış bir ifadedir?

A) İnternet sayesinde bilgi akışı hızlanmış-
tır.

B) Bir bütün olarak dünya bilinci azalmaya 
başlamıştır.

C) Toplumlar ekonomik ve siyasal açıdan 
bağlantılı hale gelmiştir.

D) Tüketim kalıpları giderek standartlaşmış-
tır.

E) Küreselleşme her türlü eşitsizliği, çelişki-
yi ve yerel ile küresel karşıtlığı içerir.

AÇıKLAMA
Küreselleşme ile ilgili; internet sayesinde bilgi akı-
şı hızlanmıştır. Küreselleşme, bir bütün olarak 
dünya bilincinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Toplumlar ekonomik ve siyasal açıdan bağlantılı 
hale gelmiştir. Tüketim kalıpları giderek standart-
laşmıştır. Küreselleşme her türlü eşitsizliği, çelişki-
yi ve yerel ile küresel karşıtlığı içerir. 

YANıT: b

11. Din ve siyaset sosyolojilerinde kullanılan 
karizmatik lider kavramını ileri süren sos-
yolog kimdir?

A) Marx 
B) Harvey
C) Weber 
D) Durkheim
E) Comte

AÇıKLAMA
Karizmatik lider: Bu kavramı ileri süren sosyolog 
Weber’dir. Weber’e göre karizma bir insanın sıra-
dan insanlardan ayrı bir yerde durmasını ve insa-
nüstü ya da istisnai güçler ve niteliklerle donatılmış 
olarak görülmesini sağlayan kişilik özelliğidir. Bir in-
san bu olağanüstü özellikleri sayesinde lider olarak 
kabul edilir. Karizmatik lider kavramı din ve siyaset 
sosyolojilerinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

YANıT: C

12. Durkheim’dan etkilenen ve Türkiye’de 
sosyolojinin kurucusu sayılan sosyolog 
kimdir?

A) Mübeccel Kıray 
B) Ziya Gökalp
C) Emre Kongar 
D) Arif Mardin
E) Yıldız Ecevit

AÇıKLAMA
Bireysel bilinçler bir araya geldiği zaman insan 
kendi kişiliğini ortak amaç içinde unutur. Uygarlı-
ğın üzerinde inşâ edildiği toplumsal idealler böyle 
zamanlarda ortaya çıkar. Örneğin Fransız Devrimi 
sırasında vatan ve özgürlük gibi kavramlar toplum-
sal bilinç tarafından kutsal birer varlık gibi algılan-
mış ve hissedilmiştir. Türkiye’de sosyolojinin ku-
rucusu sayılan Ziya Gökalp Durkheim’dan etkilen-
miştir. Durkheim’daki toplumsal bilinç kavramının 
yerine ulusal bilinç kavramını ikâme etmiş ve Türk 
ulusal kültürünü geliştirebilmek için çalışmıştır.
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13. Aşağıdakilerden hangisi Ritzer’a göre 
modern yaşamın ihtiyaçlarına verdiği ya-
nıtların unsurlarından biri değildir?

A) Verimlilik
B) Denetim
C) Hesaplanabilirlik
D) Öngörülebilirlik
E) Standardizasyon

AÇıKLAMA
Ritzer modern toplumu tanımlarken “Toplumun	
McDonaldlaştırılması”	 kavramını ortaya atmıştır. 
Ritzer’a göre akılcılaşma süreci, modern yaşamın 
ihtiyaçlarına verdiği yanıtları dört temel unsura da-
yandırır: verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilir-
lik ve denetim. Bu unsurların hepsi özünde kapi-
talist toplumda egemen olan üretim biçiminin ge-
reksinimleri ile ilgilidir. Kapitalizmde üretim artma-
lı, ne kadar üretilebileceği öngörülebilmeli ve de-
netlenebilmelidir.

YANıT: E

çıkmış soru 2013-ara sınaV

14. bireylerin organize olması toplumsal ha-
reketin hangi aşamasında gerçekleşir?

A) Toplanma-Birleşme
B) Başlangıç-Hazırlık
C) Kurumsallaşma
D) Hazırlık
E) Uygulama

AÇıKLAMA
Organize olmuş toplumlar toplanma ve birleşme 
hareketini başarıyla tamamlamış toplumlardır.

YANıT: A

çıkmış soru 2016-ara sınaV

15. Marx’a göre modernitenin anahtar kavra-
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel mülkiyet
B) İşbölümü
C) Artan çalışma disiplini
D) Özgür işgücü
E) İnsan hakları

AÇıKLAMA
Marx, toplumsal hareket ve değişimde modernite-
nin anahtar kavramının özgür işgücü olacağını ifa-
de etmiştir.

YANıT: D
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değiş-
me sürecinin temel özelliklerinden biri de-
ğildir?

A) Toplumsal değişme kaçınılmazdır.
B) Toplumsal değişme genelde planlanma-

dan ortaya çıkar.
C) Toplumsal değişme tartışmalı bir süreç-

tir.
D) Toplumsal değişme planlandığı durum-

larda ise öngörülmemiş sonuçlar ortaya 
çıkarabilir.

E) Toplumsal değişme dünya genelinde 
aynı anda yaşanan, planlanan ve yaratı-
lan süreçtir.

2. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçek-
leşmesi ideoloji çağı nitelemesinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur?

A) Teknolojik ilerlemenin gerçekleşmesi
B) Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkması
C) Siyasi yapı değişikliği ile büyük kitlelerin 

politikaya katılması
D) Toplumlarda yaşanan anomilerin artması
E) Toplumlarda statü grubunun olması

3. Avrupa düşüncesinin, aklın deneyimin, 
dinsel ve geleneksel otoritelere kuşkuy-
la bakmanın yanı sıra, seküler, liberal ve 
demokratik toplumların ideallerinin tedri-
ci biçimde şekillendiği dönem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Rönesans
B) Fransız Devrimi
C) Endüstri Devrimi
D) Sanayi Devrimi
E) Aydınlanma

4. I. Sosyolojinin kurucusu sayılır.
 II. Kuramını toplumsal statik ve toplumsal 

dinamik olarak ikiye ayırır.
 III. İnsan zihni teolojik ve metafizik aşama-

lardan geçerek pozitif aşamaya ulaşır.
 IV. Kuramı Batı merkezcidir.
 Yukarıdakilerden hangisi ve / veya hangi-

leri Auguste Comte ve kuramı ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

5. Evrimci yaklaşıma sahip iz bırakmış en 
önemli sosyolog olan  E. Drukheim’e göre 
toplumsal değişmeyi etkileyen en önemli 
etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kollektif bilincin gelişmesi
B) İnsan zihninin olgunlaşması
C) Aktörlerin oluşturduğu ortak çaba
D) Ekonomik rasyonalitenin oluşması
E) Sınıf çatışmalarının varlığı

6. Weber’e göre batı uygarlığının ötekileştir-
diği diğer uygarlıklarda üstün olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı uygarlıklarında kollektif bilinç geliş-
miştir.

B) Batı uygarlıkları daha kolay modernleş-
miştir.

C) Batı uygarlığında akılcılık gelişmiştir.
D) Batı uygarlığında toplumsal hareketler 

gelişmiştir.
E) Batı uygarlığının iş gücü özgürleşmiştir.

7. Aşağıdakilerden hangisi kapitalist dünya 
sistemi kuramının temel önermesidir?

A) Sistemin merkezindeki ülkelerin gelişmiş 
olması çevredeki ülkelerin sömürülmeleri 
yüzündendir.

B) İşçi özgürlüğünün tüm dünyaya yayılma-
sıdır.

C) Küresel kültür ulusaşırı göç sayesinde 
çevre ülkelere yayılmaktadır.

D) Yasaların ve kültürün yayılmasıyla tek 
kültürlülüğün oluşmasıdır.

E) Çevredeki ülkelerin kültürel miraslarını 
koruyamamalarıdır.
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8. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi küre-
selleşme sürecinin düşünüldüğü ölçüde 
bir homojenlik yaratmadığını buna karşı-
lık “melezlenme” denebilecek oluşumlara 
yol açtığını öne sürmektedir?

A) Kapitalist dünya sistemi
B) Bağımlılık kuramı
C) Dünya kültürü kuramı
D) Ekonomik küreselleşme
E) Aksiyonalist yaklaşım

9. “Neo liberal politikaların az gelişmiş ülkele-
re sıçramasıyla bu ülkelerin bazı önlemler al-
ması gerekmiştir.”

 Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden 
biri değildir?

A) Dış ticaretin serbestleştirilmesi
B) İş gücü piyasalarının esnekleştirilmesi
C) Doğrudan yatırımların engellenmesi
D) Finansal piyasaların serbestleştirilmesi
E) Kamu iktisadi kuruluşları özelleştirmek

10. Aşağıdakilerden hangisi özellikle 1930’lu 
yıllardan itibaren yükselmeye başlayıp 
sosyal hareketler adıyla öne çıkmıştır?

A) Kadın hareketleri
B) İşçi hareketleri
C) Çocuk hakları
D) Sosyal hareketler
E) Entellektüel eylemler

11. Marksist yaklaşıma göre sosyal hareket-
lerin tek amacı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) İşçi sınıfının burjuvaziye karşı egemenli-
ğinin kurulması

B) Sınıf ayırımı olan bir toplum oluşturma
C) Devlet egemenliği sağlama
D) Sisteme uyum sağlamak
E) Burjuvazinin egemenliğini kalıcı kılma

12. Toplumsal değişmenin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Modernleşme
B) Sosyal hareketler
C) Kültür ve geleneklerin evrensel hale dö-

nüştürülmesi
D) Kültür ve toplumsal kurumların zaman 

içerisinde dönüşmesi
E) Topluma yönelik hareketler

13. Küçük ölçekli, Anadolulu iş adamlarının, 
bir simge olarak görülen boğaz’daki ya-
lıları satın alarak yalılara taşınması neye 
örnektir?

A) Sosyal statü
B) Başarı
C) Zenginlik
D) Modernleşme
E) Ekonomik rasyonalite

14. “Toplumsal değişmenin temel nedeni sınıf 
çatışmalarıdır” diyen düşünür kimdir?

A) Comte
B) Weber
C) Durkheim
D) Parsons
E) Karl Marx

15. Neoliberal küreselleşme özellikle hangi 
döneme ilişkin bir kavramdır?

A) 1970 sonrasına
B) 1960 sonrasına
C) 1980 sonrasına
D) 1980 başlarına
E) 1990 sonrasınaM
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. E Toplumsal değişme sürecinin temel özel-
likleri;

• Hangi toplum söz konusu olursa olsun 
toplumsal değişme kaçınılmazdır.

• Toplumsal değişme genelde planlanma-
dan ortaya çıkar. Planlandığı durumlarda 
ise öngörülmemiş sonuçlar ortaya çıkabi-
lir.

• Toplumsal değişme tartışmalı bir süreç-
tir. Çünkü nasıl yaşanılması gerektiğine 
dair görüşler birbiriyle çelişebilmektedir.

2. C İdeoloji ve bilim arasındaki benzerlikler 
ve farklılıklar konusunu derinlemesine 
araştırmış olan Mardin, Marx ile Freud’u 
karşılaştırmıştır. Mardin’e göre, Marx ide-
olojiyi sosyal yapının fikrin şekillenmesi-
ne katkısı anlamında ele almıştır. Buna 
karşılık Freud ise ruhsal gelişme dinami-
ğinin insanda düşünceleri yaratan ortamı 
ne şekilde etkilediğini araştırmıştır. Her 
iki düşünürün ortak yanı ideolojilerin al-
datıcı, yanlış fikir kümeleri olduğu konu-
sundaki görüşleridir. Her iki düşünür için 
de “gerçek”, insana doğanın doğrudan 
sunduğu bir şey değildir. Çoğu zaman 
gerçeği bulabilmek için gerçek gibi görü-
nen bir görüntünün maskesini düşürmek 
gerekir. 19. yüzyılın sonuna doğru ger-
çekleşen siyasal yapı değişikliği ve bü-
yük kitlelerin politikaya katılması bu çağa 
“ideoloji çağı” nitelemesinin yakıştırılma-
sına yol açmıştır. 

3. E Avrupa düşüncesinin, aklın, deneyimin, 
dinsel ve geleneksel otoritelere kuşkuy-
la bakmanın yanı sıra seküler, liberal ve 
demokratik toplumların ideallerinin tedrici 
biçimde şekillendiği döneme aydınlanma 
adı verilmiştir.

4. E Auguste Comte, sosyolojinin kurucusu 
sayılır. Kuramını toplumsal statik ve dina-
mik olarak ikiye ayırır. İnsan zihni teolo-
jik ve metafizik aşamalardan geçerek po-
zitif aşamaya ulaşacağını savunarak Ba-
tı merkezci bir kuram ortaya çıkarır.

5. A Mekanik dayanışma içinde yaşayan in-
sanlar aykırı davranışta olan kişileri ce-
zalandırarak, başka deyişle “cezalandı-
rıcı hukuk” yolu ile dayanışmanın bozul-
masını engeller. Cezalandırıcı yaptırım-
lar sayesinde herkes aynı davranışları 
sergiler. Çünkü, kuralı bozan kimse top-
luluk tarafından dışlanır. Suç sayılan ey-
lemler vicdanları incitir. Bir toplumu oluş-
turan bireyler birtakım kolektif inançlara 
ve duygulara sahiptir. Bu sisteme Durk-
heim “kolektif	 bilinç”	 ya da “kolektif	 vic-
dan”	 adını vermiştir. Mekanik dayanış-
mada suçlu kişi kolektif vicdanı incitti-
ği için cezalandırılır. Burada söz konu-
su olan öç duygusudur. Ama bu duygu-
nun arkasında topluluğun benliğini koru-
ma çabası vardır. 

6. C Weber’in temel entelektüel çabası kapi-
talizmin neden Hıristiyan Batı’da gelişti-
ğini anlamak üzerine kuruludur. Bu soru-
ya cevap ararken Hıristiyan Batı ve Hıristi-
yan olmayan öteki olarak konumlandırdığı 
uygarlıkları karşılaştırır. Akılcılığın sade-
ce Batı’da gelişmesinin bu uygarlığı üstün 
kıldığı sonucuna varır. “Akılcılaşma”	(ras-
yonalite) Weber’in modernite kavramsal-
laştırmasının anahtar kelimesidir. 

7. A Bağımlılık kuramı olarak adlandırılabile-
cek düşünceler çeşitli olsa da ortak yön-
leri dünya kapitalist sistemi kavramını 
kabul etmeleri ve bu sistemin çevresinde 
yer alan ülkelerin iç yapılarının dış güç-
ler tarafından belirlendiğini öne sürme-
leridir. Ön plana çıkan düşünürler “ka-
pitalist	dünya	ekonomisi” kavramını kul-
lanan Andre Gunder Frank ve Immanu-
el Wallerstein’dır. Frank “azgelişmişliğin	
gelişmişliği”	 kavramını ortaya atmıştır. 
Kapitalizmin 16. yüzyılda Avrupa’da baş-
ladığını ve tüm dünyayı uluslararası bir 
sistem haline soktuğunu iddia eder. 

8. C Dünya kültürü kuramı küreselleşme sü-
recinin düşünüldüğü ölçüde bir homojen-
lik yaratmadığını buna karşılık “melezlen-
me” denebilecek oluşumlara yol açtığını 
öne sürmektedir.M
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9. C Neoliberal politikaların azgelişmiş ülkele-
re sıçramasıyla bu ülkelerin bazı önlem-
ler alması gerekmiştir. Bu önlemler;

• Dış ticaret, finansal piyasalar, doğrudan 
yabancı yatırımların serbestleştirilmesi

• Kamu iktisadi kuruluşları özelleştirmek
• Eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanların-

da özelleştirme yapmak.
• İş gücü piyasalarını esnekleştirmektir.

10. b İşçi hareketleri özellikle 1930’lu yıllarda 
yükselmeye başlayıp sosyal hareketler 
adıyla öne çıkmıştır. İşçi hareketlerinin 
sosyal bir olgu olarak incelenmeye baş-
lanmasıyla sosyal hareketler sosyolojisi 
adıyla yerini almıştır. 

11. A Marksist yaklaşıma göre sosyal hareket-
lerin tek amacı işçi sınıfının burjuvaziye 
karşı egemeliğinin kurulmasıdır. Sosyal 
hareketler sınıfsız ve devletsiz bir toplu-
mun oluşturulmasını amaçlarken işçi sı-
nıfının burjuvaziye karşı egemenliğini 
kurması ilk amaçtır. 

12. D İnsanın yaşamak için ürettiği her şey kül-
türdür. Bunun içine teknolojiyi, bu çerçe-
vede oluşturulan nesnelerin yanı sıra de-
ğerleri, normları ve gelenekleri de katabi-
liriz. Toplumsal değişme kavramı toplum 
ve kültür olguları arasında önemli bir fark 
gözetmeyen sosyal bilimciler tarafından 
sosyal/kültürel değişme olarak da adlan-
dırılmıştır. 

13. A Weber’e göre bilinç sosyal statü ile orta-
ya çıkar. Çünkü statü farklılıkları yaşam 
tarzındaki farklılıkları ortaya çıkarır. Sı-
nıf ve statü kavramları arasında bir ilişki 
söz konusudur. Piyasadaki mallara sahip 
olanlar itibar elde edebilmek, başka de-
yişle statülerini arttırabilmek amacı ile ya-
şam tarzlarını da birbirlerine yakınlaştır-
maktadır. Bu duruma Türkiye’den bir ör-
nek, son birkaç yılda güçlenen Anadolu-
lu iş adamlarının, bir “statü” simgesi ola-
rak görülen Boğaz’daki yalıları satın ala-
rak yalılara taşınmasıdır. 

14. E Marx liberal görüş açısından ön plana çı-
kan bireye karşılık toplumsal olanı ortaya 
koymuştur. Maddeci tarih görüşüne da-
yanan diyalektik yaklaşımıyla diğer ev-
rimci yaklaşımlardan ayrılır. Ona göre 
toplumsal değişmenin temel nedeni sı-
nıf çatışmalarıdır. Sınıflar toplumlardaki 
farklı üretim biçimlerine bağlı olarak orta-
ya çıkar. Üretim güçleri ile üretim ilişkileri 
üretim biçimlerini oluşturur. 

15. C Neoliberal küreselleşme özellikle 1980 
sonrasına ilişkin bir kavramdır. 1980 son-
rasında petrol ihracatçısı ülkelerin ellerin-
deki petro dolarlar içe dönük sanayileş-
me modeli uygulayan az gelişmiş ülkele-
re yönlendirilmiş ve bu model bir süre de-
vam edebilmiştir. Ayrıca bu yönlendirme 
finansal piyasaların önemini arttırmıştır. 
Sürecin sonunda ortaya çıkan borç krizi 
içe dönük sanayileşme modelinin sona 
ermesine ve küreselleşme adı verilen sü-
recin başlamasına neden olmuştur. Arka 
arkaya çıkan petrol krizleri az gelişmiş ül-
keler arasındaki dayanışma duygusunu 
azaltmıştır.

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



15

ÜNİTE

TOPLUMSAL HAREKETLER VE KURAMSAL  
YAKLAşıMLAR

Öğretmen Diyor ki! Toplumsal hareket, kalabalık, MBSB hareketleri, 
kolektif davranış kavramlarının işlendiği bu ünitede, toplumsal hareke-
tin kaynağı, tanımlanması, biçimleri, genel özellikleri anlatılmıştır. Ko-
nu özeti dikkatle okunduktan sonra sorular çözülmeli, yanlış yanıtlar 
için açıklamalara geri dönülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 2

TOPLUMSAL HAREKET VE KOLEKTİF DAVRANIŞ
Toplumsal nitelikli hareketlerin, protestoların ve devrimlerin altında yatan temel eylem, mücadeleci/

kavgacı kolektif davranıştır.
Toplumsal hareket, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir modeli oluşturmak için eylemde bulunan 

kolektif davranıştır.
Kollektif davranış biçimlerini şöyle sınıflandırabiliriz; kalabalık, çeteler, ayaklanmalar, panik, çılgınlık, 

moda, kamu düşüncesi ve dedikodu.
smelser’a göre; kollektif davranış biçimleri ve ilgili oldukları sistem elementleri farklı açıdan 
değerlendirilmektedir:

 ➣ Değer	yönelimli	toplumsal	hareketler	-	değerler
 ➣ Norm	yönelimli	toplumsal	hareketler	-	normlar
 ➣ Düşmanca	taşkınlıklar	-	örgütlenme
 ➣ Çılgınlık	ve	panik	-	durum	kolaylaştırıcılar
 ➣ Kollektif	davranışların	bu	bağlamda	daha	çok	olumsuz	bir	yaklaşımla	değerlendirildiği	görülmek-
tedir.

toplumsal hareketlerin açıklanmasında da kullanılan kollektif davranışları açıklamak üzere 
geliştirilen yaklaşımlar şöyle ifade edilebilir:

 ➣ Kollektif	hareketi	açıklayan	temel	bir	yaklaşım	olarak	gerginlik	ve	çöküş	dönemleri	yaklaşımına	
göre;	gerginlik	ve	çöküş	dönemleri	kollektif	davranış	üretir.

 ➣ Yoksunluk	kuramları,	bireylerin	kendi	durumlarını	başka	gruplarla,	kendi	geçmişleriyle	ya	da	ge-
lecekleriyle	 karşılaştırarak	 değerlendirmelerde	bulunmaları	 ile	 ortaya	 çıkan	gerilim	 ve	 kollektif	
davranışlar	arasındaki	ilişkiyi	vurgular.

 ➣ Kitle	toplumu	kuramı	küçük	toplumsal	grupların	yok	olmasıyla	birlikte	modern	toplumun,	soyut-
lanma,	kişiliklerin	kaybolması	ve	yabancılaşmanın	egemen	olması	sonucunda	kitle	 toplumuna	
dönüştüğünü	savunur.

TOPLUMSAL HAREKETİN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI
Toplumsal hareket örnekleri arasında şunlar sayılabilir: Kadın hareketi ya da feminizm, işçi 

hareketi ve ticaret birlikleri hareketleri, faşist hareketler, faşizm karşıtı, ırkçılık karşıtı hareketler, psiki-
yatri karşıtı ya da psikiyatrik çabalarla sorunlarını aşanların hareketleri, milliyetçi hareketler, dayanışma 
hareketleri, çevreci ya da yeşil hareket, kürtaj karşıtı ya da savunucusu hareketler, hayvan hakları ha-
reketleri, barış hareketleri “Toplumsal Hareket” kavramsalını ilk kez Lorenz Von Stein, siyasal mücadele 
bağlamında kullanmıştır. Başlangıçta bu kavram, işçi sınıfının özbilinciyle birlikte iktidarı elde edeceği, 
süreklilik gösteren birleştirici bir süreç anlamını taşıyordu. Von Stein ile aynı dönemde Marks ve Engels 
de Komünist Manifesto’da bu anlamı benimsemiştir. 1848 yılında politik analizciler çoğul olarak toplum-
sal hareketlerden bahsetmeye başlamışlardır.

2

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Reformcu ve devrimci nitelikteki eylem biçimlerini kapsayan toplumsal hareketler, Raschke tarafın-
dan zamanla bütün toplumlara yeni değerleri yayacak derin toplumsal ya da kültürel dönüşümlerin en 
özgün örnekleri olarak tanımlanmıştır.

Toplumsal hareketlerin kavramsallaştırılmasında göz önünde bulundurulması gereken 3 temel ilke 
söz konusudur. Hareketin ortak kimliği, hareketin karşıtının olması, toplumsal hedefin olması.

Lofland ise başka bir açıdan toplumsal hareketlerin tanımlayıcı dört temel elementini belirlemiştir. 
Geniş ölçekte insan sayısı, değişimi sağlamaya ya da engellemeye dönük ortak bir hedef, belirli bir dü-
zeyde liderlik ve organizasyon, göreli olarak uzun bir dönemde kalıcılık ve süreklilik.

Toplumsal hareketler 1750’den sonra batı’da geliştiği şekliyle 3 unsurun sentezinden doğ-
muştur:

 ➣ Hedef	alınan	otoritelere	karşı	ortak	bir	hak	talebinde	bulunan	organize	olmuş	ve	süreklilik	göste-
ren	halk	girişimi

 ➣ Çeşitli	siyasal	eylem	türlerinin	gerçekleştirilmesi	(özel	amaçlı	dernekler,	birlikler	kurmak,	mitingler	
düzenlemek,	dilekçeler	göndermek,	gösteriler,	resmi	kartezler	vb.	toplumsal	hareket	repertuarı)

 ➣ MBSB	(Makul	olma,	birlik,	saygı	ve	kendilerine	ve	seçmenlerine	bağlılık)	ilkelerini	katılımcıların	
halk	önünde	uyumlu	şekilde	sergilemeleri,	MBSB	gösterileri.

TOPLUMSAL HAREKETLERİN TARİHSEL gELİŞİMİ
Kimi sosyologlar Batı toplumları bağlamında toplumsal hareketlerin kaynağını, Fransız Devrimi’ne 

ve ölçüyü aşmış kalabalıkların olumsuzluklara karşı gösterdikleri tepkilere kadar dayandırmaktadır. Fa-
kat modern toplumsal hareketlerin gelişim sürecinde 19. yy.’ın 2. yarısı bir başlangıç noktası olarak 
kabul edilmektedir.

Tilly’e göre; 19. yy.’da çok önemli bir değişim meydana gelmiş ve geleneksel olarak ya da cemaat 
grupları tarafından gerçekleştirilen savunmacı eylemlerden organize, öz bilincine sahip daha kalıcı ha-
reketlere ve yeni haklar ile fırsat arayışında olan saldırgan eylemlere doğru bir dönüşüm yaşanmıştır.

Markoff ise günümüzde bilinen anlamıyla toplumsal hareketlerin 18. yy.’ın sonlarında İngiltere’de 
filizlenmeye başladığını öne sürmektedir. 18. yy.’daki ekonomik değişime koşut olarak toplulukların pi-
yasadaki iletişim ve birbiriyle bağlantısı güçlenmiştir.

Özellikle 1750-1850 döneminde dünyada avrupa merkezli hareketlerin dışında gerçekleşen 
toplumsal hareketleri genel olarak kapsayacak şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:

 ➣ Amerika’daki	köleliğe	karşı	isyanlar,
 ➣ Balkanlar’dan	Amerika’ya	 uzanan,	 sömürgeci	 ve	 yayılmacı	 sistemlerdeki	milliyetçi	 ve	 ayrılıkçı	
hareketler,

 ➣ Asya	ve	Ortadoğu’dan	Amerika’ya	uzanan	alanda,	dünya	ekonomisine	katılmaya	ve	bu	ekono-
miyle	birleşmeye	karşı	olan	ve	dünyanın	geri	kalanı	ile	bağlantıları	koparmayı	deneyen	girişimler,

 ➣ Ortadoğu,	Asya,	Afrika	ve	Amerika	boyunca	görülen,	Avrupa	kültürüne	ve	kapitalist	kültüre	dire-
nen	genellikle	dinsel	ya	da	kültürel	hareketler	olarak	adlandırılan	uygarlıkçı	hareketler.

TOPLUMSAL HAREKET bİÇİMLERİ
toplumsal hareket biçimleri şöyle sıralanabilir:

 ➣ devrimci Hareketler:	Toplumu	bütün	olarak	değiştirmeyi	hedeflerler.	Mao	Zedung’un	Çin’deki	
hareketi.

 ➣ reformcu Hareketler:	Toplumda	belli	alanlarda	kısmi	değişimleri	hedefler.	Değişimi	savunucu	
ya	da	engelleyici	olabilir.	Kadın	özgürlüğü	hareketi	vb.

 ➣ kurtarıcı Hareketler:	Bireylerin	değişimini	hedefler.	David	Koresh’in	dinsel	kültü	buna	örnektir.
 ➣ alternatif Hareketler:	Bireylerde	sınırlı	değişimini	hedefler.	Nüfus	bağlantısı	hareketi	buna	ör-
nektir.

kendall, bu toplumsal hareket biçimlerinin farklı özelliklerini ve hedeflerini örneklendirmiştir: 
 ➣ Reform	hareketleri;	taban	örgütlenmesine	dayalı	çevre	hareketleri	gibi	toplumsal	yapının	belli	bir	
boyutunu	değiştirerek	toplumu	iyileştirmeyi	hedefleyen	hareketlerdir.

 ➣ Devrimci	hareketler;	toplumda	bütüncül	ve	kökten	bir	değişimi	hedefleyen	hareketlerdir,	genel-
likle	var	olan	sistemin	içinde	yer	almamaya	çalışırlar.	Ütopistlerden,	teröristlere	kadar	bu	grupta	
yer	alır.

 ➣ Dini	hareketler;	bireylerin	inanç	sistemlerinin	içsel	değişim	yoluyla	köklü	değişimini	inceler.
 ➣ Alternatif	hareketler;	insan	davranışının	belli	bir	boyutunda	sınırlı	bir	değişimi	hedefler.
 ➣ Direniş	hareketleri;	değişmeyi	engellemeyi	ya	da	var	olan	bir	değişimi	ortadan	kaldırmayı	hedefler.
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TOPLUMSAL HAREKETİN NİTELİKLERİ VE AŞAMALARI
tilly’e göre; toplumsal hareketlerin özellikleri şunlardır:

 ➣ Toplumsal	hareketler	18.	yy.’da	ortaya	çıkış	sürecinden	itibaren	tekil	girişimler	değil	etkileşimli	
kampanyalar	olarak	yürütülmüştür.

 ➣ Toplumsal	hareketler,	program,	kimlik	ve	duruş	olmak	üzere	3	iddiayı	birleştirir.
 ➣ Program,	kimlik	ve	duruşa	ilişkin	savların	öne	çıkması,	hareketin	yapısı,	hareketin	içindeki	hak	
talep	eden	insanlar	ve	hareketin	aşamalarına	göre	değişiklik	gösterir.

 ➣ Demokratikleşme	toplumsal	hareketlerin	oluşumunu	olumlu	yönde	etkiler.
 ➣ Toplumsal	hareketler	halkın	egemenliğini	kabul	eder.
 ➣ Toplumsal	hareketler	siyasi	girişimcilere	bağlıdır.
 ➣ Toplumsal	hareketler	model	alma,	iş	birliği	ve	iletişim	kanalları	ile	farklı	ortamlarda	da	yerleşir.
 ➣ Toplumsal	hareketlerin	yapıları,	personeli	ve	iddiaları	tarihsel	olarak	değişir	ve	evrilir.
 ➣ İcat	edilmiş	bir	kurum	olan	bir	 toplumsal	hareket	ortadan	kalkabilir	ya	da	çok	 farklı	bir	politika	
biçimine	dönüşebilir.

Haberle toplumsal hareketlerin özelliklerini şöyle ifade eder:
 ➣ Toplumsal	hareketler,	toplumsal	yapıda	ve	özellikle	mülkiyet	ve	emek	ilişkilerinin	var	olduğu	te-
mel	kurumlarda	köklü	değişiklikler	meydana	getirmeyi	amaçlar.

 ➣ Toplumsal	hareketlerde	yer	alanlarda	ortak	duyarlılık,	dayanışma	ve	grup	kimliği	bilinci	söz	ko-
nusudur.

 ➣ Toplumsal	hareketlerde	bir	ideoloji	ya	da	inşa	edici	düşünceler	seti	vardır.
 ➣ Üyeleri	içinde	bilimsel	olarak	örgütlenmiş	gruplar	bulunmakla	birlikte	toplumsal	hareketler	orga-
nize	gruplar	değildir.

 ➣ Toplumsal	hareketlerin	gücü,	üye	kompozisyonunda	değişimler	olsa	bile	varlığını	sürdürmeye	
yeter.

 ➣ Toplumsal	hareketler	kısa	dönemli	değildir	ancak	yine	de	bir	gerçekleşme	süresi	vardır.
castells’in ağ kuramında ise toplumsal hareketlerin boyutları ve nitelikleri şunlardır:

 ➣ Özbilinçlidir,	analiz	sunar,	kollektif	davranış	için	strateji	belirler.
 ➣ Otantik	ve	özerktir.
 ➣ Birincil	öncelik	başarı	ya	da	başarısızlık	değildir.
 ➣ Doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	değişiklik	meydana	getirmeyi	amaçlar.

toplumsal hareketlerin gelişim süreci 3 aşamada gerçekleşir:
 ➣ Başlangıç	-	hazırlık	aşaması
 ➣ Toplanma-birleşme	aşaması
 ➣ Kurumsallaşma	aşaması

crossley bir toplumsal hareketin aşamalarını şöyle tanımlar:
 ➣ Toplumsal	istikrar-beklentiler	ve	gerçeklik	arasındaki	uyum
 ➣ Beklentiler	ile	gerçeklik	arasındaki	gerilimin	ortaya	çıkması
 ➣ Toplumsal	kontrol	mekanizmalarında	gevşeme
 ➣ Temel	kollektif	davranışların	ortaya	çıkması
 ➣ Ajitasyon,	grup	ruhu,	moral,	ilkeler,	ideoloji,	taktiklerin	oluşması
 ➣ İstikrarlı	bir	toplumsal	hareketin	ortaya	çıkması
 ➣ Değişim	için	baskının	oluşması

demokratikleşme ve toplumsal hareketler arasında güçlü bir ilişki vardır.  bu ilişki şöyle  
ifade edilebilir:

 ➣ Demokratikleşme	yok	ya	da	yetersiz	ise	toplumsal	hareket	yoktur.
 ➣ Yeni	başlayan	bir	demokratikleşme	süreci	söz	konusu	ise	kampanyalar,	repertuarlar	ya	da	MBSB	
gösterileri	toplumsal	hareketlerle	benzerlik	gösterir.

 ➣ İleri	demokratikleşme	süreci	söz	konusu	ise	toplumsal	hareketler	sınırlı	kesimlerde	de	olsa	yine	
görülür.

 ➣ Yaygın	demokratikleşme	süreci	söz	konusu	ise	toplumsal	hareketlerin	programları	repertuarları	
ve	MBSB	gösterilerinde,	program	kimlik	ve	yer	açısından	yaygınlaşması	görülür.

 ➣ Yeni	başlayan	bir	uluslararası	demokratikleşme	sürecinde	ise	toplumsal	hareket	uluslararası	ni-
telik	kazanır.
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TOPLUMSAL HAREKET KURAMLARI
toplumsal hareketlerin 18. yy.’da ulusal düzlemde ortaya çıkmasının ardından ilk dönem ku-
ramcılar hareketlerin 3 boyutuna odaklanmıştır:

 ➣ Aşırıcılık
 ➣ Yoksunluk
 ➣ Şiddet

Emilie Durkheim’ın öncülük ettiği 19. yy. sosyologları toplumsal hareketleri, anomi ve toplumsal 
çözülmenin sonucu olarak değerlendirmişlerdir (Anomi, normsuzluk demektir. Toplumsal kontroller za-
yıfladığında, ahlaki ve siyasal kısıtlamalar ortadan kalktığında anomi ortaya çıkar). Bu dönemde çılgın 
kalabalık tanımlaması yaygındır.

toplumsal hareketler 3 temel eksende açıklanabilir:
 ➣ Mücadelenin	bir	coğrafi	ve	toplumsal	alanda	ortaya	çıkması	için	ekolojik	bir	perspektif	gerekir.
 ➣ Mücadelenin	ortaya	çıkması	evrimsel	bir	süreçtir.
 ➣ Politik	istikrar	ve	istikrarsızlık	dönemleri	mücadeleci	hareketleri	farklı	biçimlerde	etkiler.

KOLLEKTİF DAVRANIŞ YAKLAŞIMI
Gustav Le Bon, Herbert Blumer, Willion Kornhauser ve Neil Smelser temsilcileridir.
yaklaşıma göre;

 ➣ Yapısal	gerilim,	anomi,	yoksunluk,	şikayetler	gibi	olumsuzluklara	verilen	tepkisel	karşılıklar	olarak	
ortaya	çıkar.

 ➣ Ateşlenen	kollektif	histerinin	belirimi,	irrasyonel,	psikolojik	karşılıklardır.
 ➣ Toplumdan	soyutlanmış,	toplumla	bütünleşememiş	bireylerin	katıldığı	avam,	ayak	takımı	hare-
ketlerdir.

 ➣ Farklılıkları	 ve	 siyasal	 doğaları	 dikkate	 alınmaksızın,	 panik,	moda,	 çılgınlık	 gibi	 diğer	 kollektif	
davranışlarla	bir	arada	ele	alınır.

SEMbOLİK ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIM
Kollektif davranış ekolünden gelen Herbert Blumer’in geliştirdiği sembolik etkileşimci yaklaşım, top-

lumsal huzursuzluk, hareket kültürü ve kimlik boyutlarına odaklanan sembolik etkileşimcilere örnek teş-
kil etmektedir 

blumer’in kollektif davranış ve toplumsal hareketlere ilişkin analizi 3 aşamayı vurgular:
 ➣ Toplumsal	huzursuzluk
 ➣ Temel	kollektif	davranışlar
 ➣ Toplumsal	hareketler

KATMA DEĞER KURAMI
Toplumsal hareketlerin oluşması için belli koşulların gerekli olduğunu öne süren sosyolog Neil Sme-

ser tarafından geliştirilmiştir. Kurama göre; toplumsal sistemler içinde toplumsal hareketler sorunlara ya 
da gerilimlere bir karşılık olarak onları düzeltmek amacıyla ortaya çıkar. 

kurama göre; toplumsal hareketlerin oluşumunda, şu koşulların varlığı önem taşır:
 ➣ yapısal durumdan kaynaklanan etkenler:	Hissedilen	rahatsızlıklar,	şikayetler,	dile	getirilmedi-
ğinde	ya	da	haksızlığa	uğrayanlar	kendi	aralarında	iletişim	kurma	olanağı	bulduklarında	ortaya	
çıkar.

 ➣ yapısal baskıdan ve gerilimden kaynaklanan etkenler:	Bireylerin	beklentileri	karşılanamadı-
ğında	sistemde	oluşan	baskı	sonucu,	bireyler	“eğer	otoriteler	beklenen	şeyleri	yapmış	olsalardı	
sorun	yaşanmazdı”	biçimindeki	inanışlarına	dayalı	olarak	toplumsal	hareket	ortaya	çıkar.

 ➣ bir inancın yaygınlaşmasından kaynaklanan etkenler:	Soruna	yol	açan	nedenlere	ve	çözüm	
yollarına	ilişkin	ortak	görüş	paylaşılmalıdır.

 ➣ Hızlandırıcı etkenler:	Kışkırtıcı	ya	da	dramatik	olaylar.
 ➣ eylem için hareketlilik-seferberlik etkenleri:	Önderler	 eylemi	 organize	 ederler,	 katılımcıları	
yönlendirirler.

 ➣ sosyal kontrol etkenleri:	Yüksek	düzeyde	kontrol	varsa	toplumsal	hareketlerin	gelişimi	zorlaşır.
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gÖRELİ YOKSUNLUK KURAMI
James Davies, Ted Gurr, Denton Morrison temsilcileridir. Toplumsal hareketler insanların adalet ge-

reği hakları olduğuna inandıkları paylarından yoksun bırakıldıklarına ilişkin algılarına bir yanıt olarak 
ortaya çıkar. Bu kuram, yoksunluk ve memnuniyetsizlik yaşayan bazı kişilerin toplumsal hareketlere 
neden katılmadıklarını açıklayamaz.

RASYONEL TERCİH KURAMI
Hareketleri, bireylerin rasyonel eylemlerinin tezahürü olarak açıklar. Bireyler rasyonel aktörlerdir. 

Katılacakları eylemlerin maliyet ve yararlarını hesaplayarak kendileri için olabildiğince çok yarar sağ-
layacak olanı tercih ederler. Mancur Olsan kuramın öncüsüdür. Olsan’a göre; bireyler her eylemde kâr 
- zarar hesabı yapan bir çıkarcıdır.

KAYNAK HAREKETLİLİĞİ KURAMI
Kurama göre; bir toplumsal hareketin katılımcılarının, hareketin başarısı için gerekli olan, belirli dü-

zeyde siyasal ve ekonomik kaynağa sahip olmaları gerekir.
kuramın genel olarak kabul gören varsayımları şunlardır:

 ➣ Toplumsal	hareketler,	 kollektif	 davranışların	çatışmacı	perspektifle	açıklanması	olarak	anlaşıl-
malıdır.

 ➣ Kurumsal	ya	da	kurumsal	olmayan	kollektif	davranış	arasında	temel	bir	farklılık	yoktur.
 ➣ Çıkar	çatışmaları	ve	grupların	rasyonel	biçimde	savunulması	söz	konusudur.
 ➣ Amaçlar	ve	şikayetler	güç	ilişkilerinin	daimi	ürünleridir.	Hareketlerin	oluşumunu	açıklayamaz.
 ➣ Hareketin	oluşumu	kaynaklara	ve	fırsatlara	bağlıdır.
 ➣ Hareket	başarıya,	grubun	siyasal	aktör	olarak	tanınması	ya	da	artan	maddi	yarar	ile	ulaşır.
 ➣ Kaynak	hareketliliği	büyük	ölçekli,	özel	amaçlı,	bürokratik	ve	resmi	örgütlenmeleri	de	kapsar.

kuram’a göre; toplumsal hareketlerin gereksinim duyduğu kaynaklar şunlardır:
 ➣ Materyal
 ➣ Moral
 ➣ Sosyal-örgütsel
 ➣ İnsan
 ➣ Kültürel

kuramın öncüleri:
 ➣ John	McCorthy	
 ➣ Mayer	Zald’dır.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER YAKLAŞIMI
İşçi hareketi, feminist hareket, insan hakları hareketi, barış ve adalet hareketleri, ekonomik-toplum-

sal ve siyasal kurtuluş mücadeleleri gibi 3. dünya hareketleri eski hareketlerdir.
Yeni toplumsal hareketler yaklaşımı ortak eylemlerin farklılık gösteren biçimlerine, düzenlerine, de-

senlerine ve bu eylemlerin politika, ideoloji, kültüre dayanma tarzlarına odaklanır. Bunun yanı sıra top-
lumsal hareketlerin ve ortak eylemlerin kaynakları olarak ırk, cinsiyet, sınıf gibi kimlik etkenleri dikkate 
alınır.

POLİTİK SÜREÇLER KURAMI
Politik fırsatlar kuramı ya da politik fırsatlar yapısı olarak da bilinen politik süreçler kuramı siyaset 

sosyolojisinin etkisinde geliştirilmiştir. Temel olarak toplumsal hareketlerin başarısı ya da başarısızlığın-
da politik fırsatların belirleyici olduğunu savunur.

Kültürel etkeni göz ardı ettiği için eleştirel politik süreçler kuramına göre toplumsal hareket-
lerin 3 temel bileşeni vardır:

İsyan bilinci: Ortaklaşa bir adaletsizlik algısı ve bilinci oluştuğunda bu bireyler toplumsal hareket 
katılımcılarına dönüşürler.

Örgütsel güç: Toplumsal hareket güçlü bir liderliğe ve yeterli kaynaklara sahip olmalıdır.
Politik fırsatlar: Var olan siyasal sistem bazı meydan okumalara karşı kırılgan ise bu meydan oku-

mayı toplumsal değişim amacıyla kullanmak isteyenlere fırsat yaratmış olur.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kollektif davra-
nış ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Kurallara bağlı değildir.
B) Planlanmadan, doğaçlama biçiminde 

gerçekleşen eylemlerdir.
C) Kurumsallaştırılmış normlar yoktur.
D) Baskın grubun norm ve değerlerini zor-

lar.
E) Kollektif davranış tek bir şekilde ortaya 

çıkabilir.
AÇıKLAMA
Kolektif davranışlar baskın grubun norm ve değer-
lerini zorlayan, çok sayıda kişinin katıldığı, gönüllü 
ve genellikle planlanmadan, doğaçlama biçiminde 
gerçekleştirilen eylemlerdir. Çevreci örgütler ya da 
sendikalar gibi yapılarda ve kurumlarda var olan 
organize davranıştan farklı olarak, belirlenmiş ku-
ral ya da prosedürlerin, otorite hiyerarşisinin söz 
konusu olmadığı davranışlardır. Eğitim, din ve si-
yaset gibi kurumsal davranışlardan farklı olarak da 
kolektif davranışları yönetecek kurumsallaştırılmış 
normlar yoktur. 

YANıT: E

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketlere bir örnek değildir?

A) Kadın hareketi ya da feminizm
B) Hayvan hakları hareketi
C) Faşizm karşıtı hareketler
D) Militan hareketi
E) Çevreci ya da yeşil hareketler

AÇıKLAMA
Toplumsal hareket örnekleri arasında şunlar sa-
yılabilir;
• Kadın hareketi ya da feminizm, 
• İşçi hareketi ve ticaret birlikleri hareketleri, 
• Faşist hareketler, 
• Faşizm karşıtı, ırkçılık karşıtı hareketler, 
• Psikiyatri karşıtı ya da psikiyatrik çabalarla so-

runlarını aşanların hareketleri, 
• Milliyetçi hareketler, 
• Dayanışma hareketleri, 
• Çevreci ya da yeşil hareket, 
• Kürtaj karşıtı ya da savunucusu hareketler, 
• Hayvan hakları hareketleri, 
• Barış hareketleri

YANıT: D

3. Toplumsal hareket kavramsalını siyasal 
mücadele bağlamında kullanan ilk kuram-
cı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lorenz Von Stein B) David Koreh
C) Gustave Le Bon D) Alain Touraine
E) Mancur Olsan

AÇıKLAMA
“Toplumsal Hareket” kavramsalını ilk olarak Lo-
renz Von Stein, siyasal mücadele bağlamında kul-
lanmıştır. Başlangıçta bu kavram, işçi sınıfının 
özbilinciyle birlikte iktidarı elde edeceği, sürekli-
lik gösteren birleştirici bir süreç anlamını taşıyor-
du. Von Stein ile aynı dönemde Marx ve Engels 
de Komünist Manifesto’da bu anlamı benimsemiş-
tir. 1848 yılında politik analizciler çoğul olarak top-
lumsal hareketlerden bahsetmeye başlamışlardır. 

YANıT: A

4. Sivil Haklar Hareketi’nin öncüsü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sidney Tarrow B) Martin Luther
C) Gustave Le Bon D) Tilly
E) Kendall

AÇıKLAMA
Sivil haklar hareketinin öncüsü Martin Luther’dir. 

YANıT: b

5. Charles Tilly’e göre toplumsal hareketle-
rin modernliğin bir ürünü olduğunu gös-
teren hareket aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barış hareketleri
B) Çin hanedanlıklarını yıkan köylü isyanları
C) Çevreci hareketler
D) Dayanışma hareketleri
E) Faşist hareketler

AÇıKLAMA
Batı toplumlarında yaşanan özgün modernlik de-
neyimi ve endüstrileşmenin doğurgusu olan top-
lumsal koşulların ürettiği özgün bir toplumsal ha-
reket biçiminin varlığının kabulüdür. Charles Tilly 
toplumsal hareketlerin modernliğin bir ürünü oldu-
ğunu, örneğin Çin hanedanlıklarını yıkan köylü is-
yanlarının özellikleri nedeniyle toplumsal hareket-
lerden ayrıldığını vurgulamaktadır. Bu bakış açısı-
na göre toplumsal hareketler Fransız İhtilali’nden 
bu yana ve dünya ölçeğinde gerçekleşmektedir. 

YANıT: b
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6. Aşağıdakilerden hangisi Heberle’ye göre 
toplumsal hareketlerin özelliklerinden bi-
ri değildir?

A) Toplumsal hareketler kısa sürelidir.
B) Toplumsal hareketlerde yer alanlarda or-

tak duyarlılık, dayanışma ve grup kimliği 
bilinci söz konusudur.

C) Toplumsal hareketlerin gücü, üye kom-
pozisyonunda değişimler olsa bile varlı-
ğını sürdürmeye yeter.

D) Toplumsal hareketler organize gruplar 
değildir.

E) Toplumsal hareketlerde bir ideoloji ya da 
inşa edici düşünceler seti vardır.

AÇıKLAMA
Heberle ise toplumsal hareketlerin özelliklerini 
şöyle ifade etmiştir;
• Toplumsal hareketler, toplumsal yapıda ve 

özellikle mülkiyet ve emek ilişkilerinin var oldu-
ğu temel kurumlarda köklü değişiklikler mey-
dana getirmeyi amaçlar. 

• Toplumsal hareketlerde yer alanlarda ortak 
duyarlılık, dayanışma ve grup kimliği bilinci 
söz konusudur. 

• Toplumsal hareketlerde bir ideoloji ya da inşa 
edici düşünceler seti vardır. 

• Üyeleri içinde biçimsel olarak örgütlenmiş 
gruplar bulunmakla birlikte toplumsal hareket-
ler organize gruplar değildir. 

• Toplumsal hareketlerin gücü, üye kompozis-
yonunda değişimler olsa bile varlığını sürdür-
meye yeter. 

• Toplumsal hareketler kısa dönemli değildir an-
cak yine de bir gerçekleşme süresi vardır. 

YANıT: A

7. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü dünya 
hareketleri yani eski hareketlerden biri 
değildir?

A) İşçi hareketleri
B) Feminist hareketler
C) İnsan kaynakları
D) Ekonomik hareketler
E) Örgütsel hareketler

AÇıKLAMA
İşçi hareketi, feminist hareket, insan hakları ha-
reketi, barış ve adalet hareketleri, ekonomik, top-
lumsal ve siyasal kurtuluş mücadeleleri gibi üçün-
cü dünya hareketleri eski hareketlerdendir.

YANıT: E

8. Algılanan bir sorunun huzursuzluk yarat-
tığı durum toplumsal hareketlerin gelişim 
sürecinin aşamalarından hangisinin için-
de yer alır?

A) Başlangıç aşaması
B) Birleşme aşaması
C) Toplanma aşaması
D) Kurumsallaşma aşaması
E) Kimlik aşaması

AÇıKLAMA
Toplumsal hareketlerin gelişim süreci genel olarak 
üç aşamada gerçekleşir;
• Başlangıç-hazırlık aşaması: Algılanan bir so-

run huzursuzluk yaratır. 
• Toplanma-birleşme aşaması: Kişiler organize 

olmaya başlarlar. 
• Kurumsallaşma aşaması: Bir örgüt geliştirilir. 

Liderlik konumlarında gönüllülerle ücretli per-
sonel yer değiştirir. 

YANıT: A

9. 1970’ler öncesinde  AbD’de toplumsal 
hareketlerin çözümlenmesinde aşağıda-
ki yaklaşımlardan hangisi gündeme gel-
miştir?

A) Kollektif davranış
B) Marksizm
C) Kaynak hareketliliği
D) Politik süreç
E) Yeni toplumsal hareketler

AÇıKLAMA
Crossley toplumsal hareketlerin açıklanmasına 
dönük kuramsal yaklaşımları iki zaman dilimi ve iki 
farklı toplumsal ortam açısından değerlendirmiş-
tir. Buna göre 1970’ler öncesi ve sonrasında farklı 
yaklaşımlar geliştirilmiş ve bu farklılık ABD ve Av-
rupa bağlamında kendini göstermiştir. ABD’de ko-
lektif davranış temelli açıklamalardan kaynak ha-
reketliliği ve politik süreçler gibi yaklaşımlara doğ-
ru bir gelişim gözlenirken Avrupa’da Marksizm te-
melli yaklaşımlardan yeni toplumsal hareketler an-
layışına doğru bir gelişme yaşanmıştır. 

YANıT: A
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çıkmış soru 2016-ara sınaV

10. Kadın özgürlüğü ya da kürtaj karşıtı hare-
ketler hangi tür toplumsal hareketlerden-
dir?

A) Kurtarıcı B) Alternatif
C) Reformcu D) Devrimci
E) Barışçı

AÇıKLAMA
Kadın özgürlüğü, kürtaj karşıtı gibi hareketler re-
formcu hareketlere örnek olur.

YANıT: C

çıkmış soru 2013-ara sınaV

11. Offe’nin sınıflandırmasına göre meşruiye-
ti tanınmış ve başarısı toplumun geneline 
ulaşamayan yeni toplumsal hareketler ne 
tür hareketlerdir?

A) Sosyokültürel Hareketler
B) Sosyopolitik Hareketler
C) Özel suç
D) Terörizm
E) İşçi hareketleri

AÇıKLAMA
Offe’ye göre, meşruiyeti tanınmış fakat toplumun 
geneline ulaşmayan yeni toplumsal hareketler 
sosyo-kültürel hareketlere örnektir. 

YANıT: A

12. Aşağıdaki kuramlardan hangisine göre 
toplumsal hareket bireylerin kendilerini 
benzer konumdakilerle karşılaştırdıkların-
da hak ettiklerinden daha azına sahip ol-
duklarını hissetmeleriyle ortaya çıkar?

A) Politik süreçler kuramı
B) Kollektif davranış kuramı
C) Kaynak hareketliliği kuramı
D) Göreli yoksunluk kuramı
E) Rasyonellik tercih kuramı

AÇıKLAMA
Göreli yoksunluk kuramına göre toplumsal hare-
ket bireylerin kendilerini benzer konumdakilerle 
karşılaştırdıklarında hak ettiklerinden daha azına 
sahip olduklarını hissetmeleriyle ortaya çıkar.

YANıT: D

13. Avrupa kültürünün üstünlüğünü kabul 
eden ve olayları, olguları Avrupalı pers-
pektiften değerlendiren yaklaşım hangi-
sidir?

A) Toplum Merkezcilik
B) Kollektif davranış
C) Batı Kültürü
D) Alternatif Avrupacılık
E) Avrupa Merkezcilik

AÇıKLAMA
Avrupa merkezcilik (eurocentrism), Avrupa kültü-
rünün üstünlüğünü kabul eden ve olayları-olguları 
Avrupalı perspektiften değerlendiren yaklaşım. Bi-
linçli ya da bilinçsiz bir şekilde, Avrupa (ve genel-
likle Batılı) sorunlarına, kültür ve değerlerine, diğer 
kültürlerden daha çok önem veren anlayıştır. Av-
rupa merkezcilik genellikle Avrupalı veya beyaz ol-
mayan kültürler üzerinde hak iddia etmiş ya da on-
ların varlığını tamamen görmezden gelmiştir. 

YANıT: E

14. Markoff’a göre toplumsal hareketler 18. 
yüzyılın sonlarında nerde ve ne nedenle 
başlamıştır?

A) İngiltere   -  ekonomik değişim
B) İngiltere   -  toplumsal olaylar
C) Avrupa     -  kültür aktarımı
D) Amerika   -  göçler
E) Almanya  -  işçi hareketleri

AÇıKLAMA
Markoff  günümüzde bilinen anlamıyla toplumsal 
hareketlerin 18. yüzyılın sonlarında İngiltere’de fi-
lizlenmeye başladığını öne sürmektedir. 18. yüz-
yıldaki ekonomik değişime koşut olarak topluluk-
ların piyasadaki iletişimi ve birbirleriyle bağlantısı 
güçlenmiştir. 19. yüzyılda Avrupa, Kuzey Ameri-
ka ve başka coğrafyalarda kök salan bu hareket-
ler, ülkelerin siyasal koşullarına, örgütlenerek hak 
talebinde bulunanların profiline, ayrı mekânlardaki 
insanları ortak bir hareket duygusuyla birleştiren 
yeni bilgi ve kitle iletişim araçlarına ve yaygın okur-
yazarlık gibi koşullara bağlı olarak gelişmiştir. 

YANıT: A
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15. Anominin kelime anlamı normsuzluktur.
 Aşağıdakilerden hangisi anominin ortaya 

çıkma sebebidir?

A) Kalabalıkların artması
B) Yığınların oluşması
C) Toplumsal kontrolün artması
D) Ahlaki ve siyasal kısıtlamaların ortadan 

kalkması
E) Düzensizlik potansiyelinin azalması

AÇıKLAMA
Anominin sözcük anlamı normsuzluktur. Toplum-
sal kontroller zayıfladığında, ahlaki ve siyasal kı-
sıtlamalar ortadan kalktığında anomi ortaya çıkar. 
Durkheim’a göre anomi oldukça önemli boyutlar-
da bir toplumsal düzensizlik potansiyeline sahip-
tir. Bu kargaşa potansiyeli birçok Avrupa kentin-
de ‘kalabalıklar’ın çılgın davranışları biçiminde al-
gılanmıştır.

YANıT: D

ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. I. Gerginlik ve çöküş dönemleri yaklaşımı
 II. Yoksulluk kuramları
 III. Kitle toplumu kuramı
 Yukarıdakilerden hangisi / hangileri kol-

lektif davranışı açıklayan yaklaşımlar ara-
sında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

2. bireylerin değişimini hedefleyen toplum-
sal hareket türü aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kurtarıcı hareketler
B) Devrimci hareketler
C) Politik hareketler
D) Reformcu hareketler
E) Alternatif hareketler

3. Aşağıdakilerden hangisi  Tilly’e göre top-
lumsal hareketlerin özelliklerinden biri 
değildir?

A) Toplumsal hareketler halkın egemenliği-
ni kabul eder.

B) Toplumsal hareketler, program kimlik du-
ruş olmak üzere üç iddayı birleştirir.

C) Demokratikleşme toplumsal hareketlerin 
oluşumunu olumsuz etkiler.

D) Toplumsal hareketler etkileşimli kampan-
yalar olarak yürütülmüştür.

E) Toplumsal hareket ortadan kalkabilir ya 
da çok farklı bir politika biçimine dönüşe-
bilir.

4. Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal 
hareketlerin gelişim sürecinin aşamaları 
doğru olarak sıralanmıştır?
A) Başlangıç - hazırlık - kuramsallaşma
B) Hazırlık - kuramsallaşma - birleşme
C) Başlangıç - toplanma - birleşme
D) Başlangıç - toplanma - kuramsallaşma
E) Toplanma - birleşme - kuramsallaşma

5. I. Kampanya
 II. Hareket repertuarı
 III. MBSB gösterileri
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

toplumsal hareketin oluşmasını sağlar?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

6. “Kalıtımcı sayısı, imzalanan dilekçeler, seç-
menlerin mesajları, sokakların doldurulması”

 Aşağıdaki MbSb hareketlerinin hangisi 
içinde değerlendirilir?
A) Makul olma B) Birlik
C) Sayı D) Bağımlılık
E) FonksiyonellikM
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7. “Kötü hava koşullarının dikkate alınmaması, 
yaşlı ve engellilerin gönüllü katılımı, baskıya 
direnç gösterme, gösterişli fedakarlık, bağış 
ve yardım.”

 Aşağıdaki MbSb  hareketlerinin hangisi 
içinde değerlendirilir?
A) Bağımsızlık B) Makul olma
C) Sayı D) Bağlılık
E) Birlik

8. Aşağıdakilerden hangisi demokratikleş-
me ile toplumsal hareketler arasındaki 
ilişki ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Demokratikleşme yok ya da yetersiz ise 

toplumsal hareket yoktur.
B) İleri demokratikleşme süreci sözkonusu 

ise, toplumsal hareketler sınırlı kesimler-
de de olsa yine görülür.

C) Yeni başlayan bir uluslararası demokra-
tikleşme sürecinde ise toplumsal hareket 
uluslararası nitelik kazanır.

D) Yaygın demokratikleşme süreci söz ko-
nusu ise, toplumsal hareketlerin prog-
ramlarının repertuvarlarının ve MBSB  
gösterilerinde program kimlik ve yer açı-
sından yaygınlaşma görülür.

E) Demokratikleşmenin sağladığı ortam 
toplumsal hareketleri besleyemez.

9. Aşağıdakilerden hangisi kollektif davra-
nış yaklaşımına göre toplumsal hareket-
ler ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A) Yapısal gerilim, anomi, yoksunluk ve şi-
kayet gibi olumsuzluklara verilen tepkisel 
karşılıklar olarak ortaya çıkar.

B) Yapısal gerilim, anomi, yoksunluk ve şi-
kayet gibi zorluklar tarafından ateşlenen 
kollektif hislerinin belirimi irrasyonel ve 
psikolojik karşılıklarıdır.

C) Toplumsal soyutlanmış, toplumla bütün-
leşmemiş bireylerin katıldığı avam, ayak 
takımı hareketleridir.

D) Farklılıkları ve siyasal doğaları dikkate 
alınmaksızın panik, moda, çılgınlık gibi 
diğer kollektif davranışlarla bir arada ele 
alınır.

E) Toplumsal sistemler içinde toplumsal 
hareketler sorunlara ya da gerilimlere bir 
karşılık olarak onları düzeltmek amacıyla 
ortaya çıkar.

10. Katma değer kuramına göre toplumsal 
hareketlerin oluşumunda aşağıdaki et-
kenlerden hangisi önem taşımaz?

A) Yapısal durumdan kaynaklanan etkenler
B) Sosyal kontrol etkenleri
C) Yavaşlatıcı etkenler
D) Hızlandırıcı etkenler
E) Eylem için hareketlilik - seferberlik etken-

leri

11. bir toplumsal hareketin katılımcılarının 
hareketin başarısı için gerekli olan , belirli 
düzeyde siyasal ve ekonomik kaynaklarla 
sahip olmaları gerektiğini savunan kuram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Politik süreç kuramı
B) Kaynak hareketliliği kuramı
C) Rasyonel tercih kuramı
D) Katma değer kuramı
E) Sembolik etkileşimci kuram

12. I. İsyan bilinci
 II. Örgütsel güç
 III. Politik fırsatlar
 IV. Kültürel etkenler
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

politik süreçler kuramına göre toplumsal 
hareketlerin bileşenleridir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal 
hareketler için doğru bir ifadedir?

A) Toplumsal hareketler rastgele ortaya çık-
mıştır.

B) Toplum bilincinden bağımsızdırlar.
C) Belli bir değişimi gerçekleştirmeyi ya da 

engellemeyi hedefler.
D) Göreli olarak uzun bir dönemde kalıcılık 

ve süreklilik içermez.
E) Belirli bir düzeyde liderlik ve organizas-

yondan yoksundur.
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14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketlerin biçimlerinden direniş hareketleri-
nin amacıdır?
A) İnsan davranışının belirli bir boyutunda 

sınırlı bir değişimi hedefler.
B) Toplumda bütüncül ve kökten bir değişi-

mi hedefler.
C) Bireylerin inanç sistemlerinin içsel değişi-

mini hedefler.
D) Toplumsal örgütlenmeyi hedefler.
E) Değişmeyi engellemeyi ya da var olan bir 

değişimi ortadan kaldırmayı hedefler.

15. Aşağıdakilerden hangisi Haberle’ye göre 
toplumsal hareketlerin özelliklerinden bi-
ri değildir?
A) Toplumsal hareketler siyasi girişimcilere 

bağlıdır.
B) Toplumsal hareketlerde bir ideoloji ya da 

inşa edici düşünceler vardır.
C) Toplumsal hareketler kısa dönem değil-

dir.
D) Ortak duyarlılık, dayanışma, grup kimliği 

bilinci vardır.
E) Temel kurumlarda köklü değişiklikleri 

amaçlar.

ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. E Kollektif davranışı açıklayan yaklaşımlar:
• Gerginlik ve çöküş dönemleri yaklaşımı
• Yoksulluk kuramları
• Kitle toplumu kuramıdır.

2. A Kurtarıcı Hareketler; bireylerin değişimini 
hedefler. David Koresh’in dinsel kültü bu-
na bir örnektir. 

3. C Tilly’e göre toplumsal hareketlerin özel-
likleri; Toplumsal hareketler halkın ege-
menliğini kabul eder. Toplumsal hareket-
ler, program, kimlik, duruş olmak üzere 
üç iddiayı birleştirir. Toplumsal hareket-
ler etkileşimli kampanyalar olarak yürü-
tülmüştür. Toplumsal hareketler ortadan 
kalkabilir ya da çok farklı bir politika biçi-
mine dönüşebilir. 

4. D Toplumsal hareketlerin gelişim sürecinin 
aşamaları

• Başlangıç - hazırlık aşaması
• Toplanma - birleşme aşaması
• Kurumsallaşma aşaması

5. E Toplumsal hareketin oluşabilmesi için 
kampanya, hareket repertuarı ve MBSB 
gösterilerinin yer alması gereklidir. Kam-
panya bir seferlik dilekçe, miting ya da 
gösteriden fazlasını ifade eder. Kam-
panyada üç unsur bulunur; Kendi başı-
na oluşmuş talepçiler grubu, talep nes-
neleri ve bir grup halk. Hak talep eden-
lerin, nesnelerin ya da halkın tekil eylem-
leri değil bu üçü arasındaki etkileşim top-
lumsal hareketi oluşturur. Kampanya re-
pertuarında ise çeşitli siyasal eylem türle-
ri bulunur. MBSB hareketleri çeşitli özel-
likler taşır; Makul olma, Birlik, Sayı, Ba-
ğımlılık. 

6. C Sayı: Katılımcı sayısı, imzalanan dilek-
çeler, seçmenlerin mesajları, sokakların 
doldurulması. 

7. D Bağlılık: Kötü hava koşullarının dikkate 
alınmaması, yaşlı ve engellilerin gönüllü 
katılımı, baskıya direnç gösterme, göste-
rişli fedakârlık, bağış ve yardım. 

8. E Demokratikleşme ile toplumsal hareket-
ler arasında; 

 Demokratikleşme yok ya da yetersiz ise 
toplumsal hareket yoktur. İleri demokra-
tikleşme süreci söz konusu ise, toplum-
sal hareketler sınırlı kesimlerde de olsa 
yine görülür. Yeni başlayan bir uluslara-
rası demokratikleşme sürecinde ise top-
lumsal hareket uluslararası nitelik kaza-
nır. Yaygın demokratikleşme süreci söz 
konusu ise, toplumsal hareketlerin prog-
ramlarının repertuvarlarının ve MBSB 
gösterilerinde program kimlik ve yer açı-
sından yaygınlaşma görülür. 

9. E Toplumsal sistemler içinde toplumsal ha-
reketler sorunlara ya da gerilimlere karşı-
lık olarak onları düzeltmek amacıyla orta-
ya çıkması katma değer kuramı ile açık-
lanır.M
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10. C Katma değer yaklaşımına göre toplumsal 
hareketlerin oluşumundaki etkenler;

• Yapısal durumdan kaynaklanan
• Yapısal baskıdan ve gerilimden kaynak-

lanan
• Bir inancın / görüşün yaygınlaşmasından 

kaynaklanan
• Hızlandırıcı etkenler
• Eylem için hareketlilik - seferberlik
• Sosyal kontroldür.

11. b Kaynak hareketliliği kuramı toplumsal ha-
reketin katılmalarının hareketin başarısı 
için gerekli olan, belirli düzeyde siyasal 
ve ekonomik kaynaklara sahip olmaları 
gerektiğini savunur.

12. D Kültürel etkenleri göz ardı ettiği için eleş-
tirilen politik süreçler kuramına göre top-
lumsal hareketlerin üç temel bileşeni var-
dır;

• İsyan	bilinci:	Toplumda bazı kişilerin sı-
kıntı ve şikâyetleri olur ve adaletsizlik al-
gısına dayanan bu şikâyetler sisteme yö-
neliktir. Ortaklaşa bir adaletsizlik algısı ve 
bilinci oluştuğunda bu bireyler toplumsal 
hareket katılımcılarına dönüşürler. Ha-
reketlere katılanlar hedeflerini rastlantı-
sal seçmezler. Toplumsal hareketler po-
litik sistemin öne çıkardığı şikâyetler ek-
seninde ortaya çıkar. 

• Örgütsel	 güç:	 Toplumsal hareket güçlü 
bir liderliğe ve yeterli kaynaklara sahip 
olmalıdır. 

• Politik fırsatlar: Var olan siyasal sistem 
bazı meydan okumalara karşı kırılgan 
ise bu meydan okumayı toplumsal deği-
şim amacıyla kullanmak isteyenlere fırsat 
yaratmış olur. 

13. C Toplumsal hareketler her ne kadar bir 
dönem değişime karşı direnişleri dışla-
yan biçimde tanımlanmışsa da, düşü-
nüldüğünde hareketler belirli bir değişimi 
gerçekleştirmeyi ya da değişimi engelle-
meyi hedeflemiştir.

14. E Toplumsal hareket biçimleri şöyle sırala-
nabilir;

• Devrimci Hareketler; toplumu bütün 
olarak değiştirmeyi hedeflerler. Mao 
Zedong’un Çin’deki hareketi gibi. 

• Reformcu Hareketler; toplumda belirli 
alanlarda kısmi değişimi hedefler. Deği-
şimi savunucu ya da engelleyici olabilir. 
Kadın özgürlüğü hareketi buna örnektir. 
Tersi bir örnek de kürtaja karşı dinî grup-
ların yürüttüğü kampanyalardır. 

• Kurtarıcı Hareketler; bireylerin değişimini 
hedefler. David Koresh’in dinsel kültü bu-
na bir örnektir. 

• Alternatif Hareketler; bireylerde sınır-
lı değişimi hedefler. Nüfus Bağlantısı           
(Zero Population growth) hareketi buna 
örnek olarak verilebilir. 

• Direniş hareketleri; değişmeyi engelle-
meyi ya da var olan bir değişimi ortadan 
kaldırmayı hedefler. 

15. A Haberle ise toplumsal hareketlerin özel-
liklerini şöyle ifade etmiştir;

• Toplumsal hareketler, toplumsal yapıda 
ve özellikle mülkiyet ve emek ilişkilerinin 
var olduğu temel kurumlarda köklü deği-
şiklikler meydana getirmeyi amaçlar. 

• Toplumsal hareketlerde yer alanlarda or-
tak duyarlılık, dayanışma ve grup kimliği 
bilinci söz konusudur. 

• Toplumsal hareketlerde bir ideoloji ya da 
inşa edici düşünceler seti vardır. 

• Üyeleri içinde biçimsel olarak örgütlen-
miş gruplar bulunmakla birlikte toplumsal 
hareketler organize gruplar değildir. 

• Toplumsal hareketlerin gücü, üye kom-
pozisyonunda değişimler olsa bile varlı-
ğını sürdürmeye yeter. 

• Toplumsal hareketler kısa dönemli değil-
dir ancak yine de bir gerçekleşme süresi 
vardır. 

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



27

ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Yeni toplumsal hareketler postmodernizm, yeni 
ortam sınıf, kimlik kavramlarının işlendiği bu ünitede, toplumsal hare-
ketlerde yaşanan dönüşüm, gelişim süreçleri biçimleri, kuramsal yakla-
şımlar anlatılmıştır. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra, sorular çö-
zülmeli, yanlış yanıtlar için konu özeti yeniden okunmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 2

TOPLUMSAL HAREKETLERDE YAŞANAN DÖNÜŞÜM

Toplumsal hareketler uzun süredir var olsa da çağdaş hareketler 1960’larda doğan vizyonlara çok 
şey borçludur.

Gustave Le Bon ve Karl Marks’tan bu yana toplumsal hareketler büyük değişim geçirmiş özellikle 
1960’lardan itibaren nitel ve nicel açıdan yoğunluk hız ve çeşitlilik kazanmıştır. Ticaret birlikleri, öğrenci 
hareketleri, klasik milliyetçi hareketler, feminizm, çevrecilik, insan hakları hareketleri, dinsel köktencilik, 
kültürel, etnik, cinsel tercih hareketleri birbiri ardından ortaya çıkmıştır.

1968 Mayısında Fransa, Almanya, Britanya, Meksika’da baş gösteren öğrenci gösterileri, İtalya’daki 
Kızgın sonbahardaki öğrenci-işçi koalisyonu Frankocu, Madrid Komünist, Prag gibi yerlerdeki demokra-
si talepleriyle gelişen hareketler, Güney Afrika’dan Roma’ya kadar eleştirel Katolikliğin gelişimi, kadın ve 
çevre haketlerinin ilk işaretleri öğrenci hareketlerine 60’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile 
soğuk savaşın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır. Fransa, 
Batı Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, ABD, Arjantin, Cezayir, Senegal’de ortaya çıkmış ve Kanada, 
Japonya, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan, Zombiya, Pakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Venezuella, 
Ekvador’a yayılmıştır. ABD’de 1968 hareketlerinde yer aldı. Kızılderili hareketi öne çıktı, Vietnam Savaşı 
karşıtı hareketler yoğunlaştı.

Kalouche ve Mielont kapitalizmin, 20. yy.’ın ikinci yarısında ekonominin ve maddi yaşamın her ala-
nına giderek daha fazla nüfuz ettiği ve buna koşut olarak sistemin karşıtı hareketlerin radikal nitelikte 
yeniden biçimlendiğini savunmaktadırlar.

1960’ların sonlarında işçi sınıfı hareketi bir toplumsal hareket olarak ivme kaybettiğinde yeni tip 
hareketler ortaya çıkmaya başlamıştır.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ANLAYIŞININ gELİŞİMİ

Alan yazınında yeni toplumsal hareketlere yönelik yeni protesto hareketleri, yeni politikalar, yeni po-
pülizm, neoromantizm, antipolitik, ortodoks olmayan siyasal davranış, düzensiz politikalar gibi kavramlar 
kullanılmıştır.

YTH, paradigma olarak eski olan işçi hareketlerine, politikanın merkez olgusunun sınıf olduğunu ve 
politik ekonomik dönüşümün bütün toplumsal hastalıkları iyileştireceğini varsayan Marksizm ile sosyaliz-
me ve sabit kimlikler ile çıkarlara odaklanan geleneksel liberalizme karşı olma nedeniyle yenidir.

YTH, 2. Dünya Savaşı sonrası egemen olan, eski paradigmadan konular, ilgileri değerleri ve hareket 
biçimleri açısından farklılık gösteren yeni paradigmadan kaynaklanmaktadır. Eski paradigmanın ege-
men olduğu dönemde Batı Avrupa’da ekonomik büyüme, refah dağılımı ve güvenlik, politikanın başat 
konuları olmuştur.

YTH kuramı 1970’lerin postyapısalcı ve postmarksist eğilimlerinden kaynaklanmıştır. Toplumda 
gözlenen çatışma ve hareketlerde ekonomik ve politik sorunlara odaklanan eski politikalardan farklı 
olarak eşitlik, farklılık, katılım ve kimlik inşasını esas alan yeni bir kimlik politikası söz konusudur.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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YTH’lerin şehirleşme ve kentsel dönüşümler ile de yakın ilişkisi vardır. Oluşan yeni kentsel yapı ve 
kültür hareketleri YTH’leri etkileyerek dönüştürmüştür.

YTH yön veren yeni paradigmayı ifade edecek kavram konusunda önemli bir öneri Raschke’nin 
“yaşam tarzı” paradigmasıdır.

YTH farklı biçimlerde de tanımlanmaktadır. “Kentsel toplumsal hareketler” olarak da adlandırılabile-
cek bu yeni olgular, daha çok kent merkezlerinde ve yeni kentliler tarafından üretilmiş olmaları nedeniyle 
ayrıcalıklı bir öneme sahiptir.

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren küresel  gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir sınıfın var-
lığından söz edilmektedir. İngilizce “Yuppie”, yani “genç” (young) “kentli” (urban) ve “profesyonel” (pro-
fessional) sözcüklerinin ilk harfleriyle oluşturulmuş kavram daha önceki sınıflardan farklılaşan bir “yeni 
orta sınıf”ı tarif etmek için kullanılmaktadır.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER YAKLAŞIMINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Yeni toplumsal hareketler kavramsallaştırmasında en çok anlam karmaşasına yol açan unsur “yeni” 

kavramıdır.
Calhoun “19. yy. Başlarının Yeni Toplumsal Hareketleri” başlıklı nükteli bir makale ile YTH kavram-

sallaştırmasına eleştirel yaklaşmıştır. 19. yy.’da etnik azınlık kadın ve işçi hareketleri ile dinsel canla-
nışa yönelik düzenli bir biçimde yürütülen hareketlerin de özerklik ve kimlik taleplerini vurguladığını 
öne sürerek toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasının moderniteye özgü olduğunu ve özel bir açıklama 
getirmediğini belirtmiştir.

YTH ve ETH ayrımının ön yargılara dayandığı görüşünden yola çıkan Çetinkaya da 18. yy.’dan 
itibaren görülmeye başlanan hareketlerle yeni olarak tanımlanan hareketler arasında ciddi benzerlikler 
olduğunun altını çizer. Örneğin YTH’nin kimlik üzerinde durması, farklı araçlar kullanması, gündelik 
hayatı siyasallaştırması gibi özellikleri geçen yy.’dan beri gerçekleşen milliyetçilik hareketlerinde de gö-
rülmektedir.

YTH’nin sahip olduğu özgün niteliklerine karşın geçmiş ile olan bağı bütünüyle kopuk değildir. Örne-
ğin, kadın hareketi 19. yy.’da Amerika’da seçme seçilme hakkı talebinden kaynaklanmıştır.

Pichardo YTH’yi sadece sol eğilimli hareketlere odaklanması, sağ eğilimli ve tepkisel hareketleri göz 
ardı etmesinin dışında deneysel bulgulara dayanmaktan çok kuramsal bir yaklaşım olması nedeniyle 
de eleştirmiştir.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERİN NİTELİKLERİ
İşçi hareketi, feminist hareket, insan hakları hareketi, barış ve adalet hareketi, ekonomik, toplumsal 

ve siyasal kurtuluş mücadeleleri gibi 3. dünya hareketleri olarak örneklendirilebilecek eski hareketlere 
karşılık yeşil hareket, yeni barış hareketi ve New Age hareketi gibi yeni hareketler, modernliğe bakış, 
siyasal eylem anlayışı ve eğitim konularında birbirlerinden oldukça farklıdır.

Hank johston ve diğerleri ytH ile geleneksel olarak da adlandırılan eski hareketler arasında-
ki farkları şöyle sıralamışlardır:

 ➣ YTH’nin	aktörlerinin	sosyo-ekonomik	yapıları,	özellikleri	kurulu	sınıf	sınırlarını	geçer.
 ➣ YTH’nin	ideolojik	çerçevesi	çoğulcu,	pragmatist	ve	katılımcı	değerlerle	çizilir.
 ➣ YTH	yeni	kimlikler	oluşturur	ya	da	baskı	altındakileri	ortaya	çıkarır.
 ➣ YTH	ortaklaşa	ve	bireysel	 olan	arasındaki	 sınırları	 dönüştürür,	 bireyler	 toplumsal	 hareketlerin	
içinde	kişisel	özerkliklerinin	ve	grup	kimliklerinin	tadını	çıkarır.

 ➣ YTH,	insan	yaşamının,	kürtaj,	cinsel	tercih	gibi	özel	boyutlarını	yansıtır.
 ➣ YTH,	şiddet	karşıtı	ve	sivil	itaatsizlik	davranışlarını	eklemleyerek	yeni	hareketlilik	biçimleri	geliş-
tirir.

 ➣ Bireylere	karar	alma	sürecine	katılım	konusunda	alternatifler	sunar.
 ➣ Çoğulcu	ve	merkezci	olmayan	yapılarda	örgütlenmeye	eğilimlidir.
 ➣ YTH,	devlete	karşı	toplumun	kendisini	korumasını	dikkate	alır,	postburjuva,	post	patriyarkal,	de-
mokratik	bir	sivil	toplum	için	mücadele	eder.
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jenkins, ytH’nin farklılıklarını 3 alanda ifade etmiştir. 
 ➣ Mücadeleci	ya	da	savaş	sonrası	refah	devletinin	gözetimi	altında	emek	ve	sermaye	ilişkisinden	
farklı	yeni	konulara	odaklanır.

 ➣ Üniversiteler,	mahalleler	gibi	önceki	toplumsal	çatışmalarda	öne	çıkmamış	toplumsal	tabaka	ve	
alanlarda	harekete	geçer.

 ➣ Analitik	bir	özerklik	sergiler;	toplumsal	problem	analizleri	ve	reform	talepleri	geleneksel	sınıf	ana-
lizi	kategorisini	keser.

Heywood’a göre ise, ytH’nin özellikleri şunlardır:
 ➣ Yeni	orta	sınıfa	dayalıdır.
 ➣ Maddecilik	sonrası	yönelimlere	sahiptir.
 ➣ Az	ya	da	çok	ortak	bir	ideolojiye	bağlıdır.
 ➣ Yeni	sol	ile	bağlantılıdır.
 ➣ Performans	ve	uygulama	bakımından	ademimerkeziyetçi,	katılımcı,	yenilikçi	ve	teatraldir.
 ➣ Eski	ve	yeni	toplumsal	hareketlerin	temel	farklılıkları	dayandıkları	paradigmalardan	kaynaklan-
maktadır.

Eski Paradigma Yeni Paradigma

Aktörler
Grup olarak hareket eden, gelir 

dağılımı çatışmasına müdahil sosyo-
ekonomik gruplar

Grup gibi davranmayan, belli 
temalar etrafında bir araya gelmiş 
topluluklar lehine hareket eden 
sosyo-ekonomik gruplar.

Temalar
Ekonomik büyüme ve refahın da-

ğılımı, askeri ve toplumsal güvenlik, 
toplumsal kontrol

Barışın, çevrenin ve insan hak-
larının korunması

Değerler Özgürlük, tüketim güvenliği ve 
maddi ilerleme

Merkezi kontrolün karşısında 
kişisel özerklik ve kimlik

Hareket Biçimleri

İçsel: Resmi örgütlenmeler büyük 
ölçekli temsil birlikleri 

Dışsal: Çoğulcu ya da korporatist 
çıkar aracılığı, siyasal parti rekabeti ve 
çoğunluk oyu

İçsel: Biçimsel olmama, düşük 
düzeyde dikey ve yatay farklılaşma

Dışsal: Olumsuz kavramlarda 
ifade edilmiş taleplere dayanan 
protesto politikaları

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLERE İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Yeni toplumsal hareketler kuramı, hareket kültürü ve kimlik konularına odaklanır, hareketlerin kültür, 

kimlik, ideoloji ve politika ilişkileri üzerinde durur.

ytH’ye ilişkin olarak geliştirilmiş iki rakip yaklaşım söz konusudur:
 ➣ Kaynak	hareketliliği
 ➣ Kimlik	yönetimli	paradigmalar

Touraine: YTH’nin kendilerine diğer bir deyişle hareketlere ve ideolojilerine ilişkin yorumsamacı 
yaklaşımına dikkat çekmektedir.

Hareketlerin kaynağında bir ekonomik kriz ya da çöküş söz konusu değildir.
1960’lardan sonra ortaya çıkan kuramsal tartışmalarda iki temel gruptan söz edilebilir. Bunlardan ilki 

Charles Tilly ve Anthony Oberschall’in öncülük ettiği kaynak hareketliliği kuramına dayanmaktadır. Bu 
yaklaşımda toplumsal hareket politik sistemde konumlanabilmek için bir araya gelmiş bireylerin rasyonel 
davranışları olarak açıklanır. Bireyler bu konumlarını sürdürebilmek için zaman zaman şiddeti de kap-
sayabilen bütün kaynakları harekete geçirirler. Tourain’in öncülük ettiği ikinci yaklaşımda ise toplumsal 
hareket, kurulu düzene meydan okuyan bireyin davranışı olarak görülür.

Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin dört önemli kuramcıyla birlikte dört ülke ve gelenekten söz 
edilebilir; Manuel Castells (İspanya), Alain Touraien (Fransa), Alberto Melucci (İtalya), Jurgen Haber-
mas (Almanya).
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jouraine’e göre; bu hareketler postendüstriyel toplum tarafından gerçekleştirildiklerinden dolayı 
yenidir.

Melucci; YTH’yi farklı gruplarla diyalog ve mücadeleler yoluyla kollektif kimliğin inşa edildiği bir 
toplumsal ilişkiler ağı olarak görür.

Castells, kapitalist dinamiklerin kentsel dönüşümler üzerindeki etkisine ve bu süreçteki kentsel top-
lumsal hareketlere odaklanmıştır. 

kentlerdeki tepkisel hareketler 3 konu etrafında şekillenir:
 ➣ Bazı	talepler	devlet	tarafından	temin	edilen	kollektif	tüketim	biçimlerine	odaklanır.
 ➣ Bazı	talepler	kültürel	kimliğin	önemine	odaklanır.
 ➣ Bazı	talepler	ise	öz	yönetim	ve	özerk	karar	almaya	odaklanır.

Habermas, YTH’yi dünya sistemine karşı bir direniş olarak görürken; Touraine, sivil toplumun ekono-
miye ve devlete karşı özerklik hedefli mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirmektedir.

Habermas, YTH’lerin yükselişini dünyadaki sömürgecilik ve kültürel fakirleşme ekseninde irdele-
mektedir.

KÜRESEL TOPLUMSAL HAREKETLER

günümüz toplumlarına ilişkin bilgilerde şu noktalar vurgulanır:
 ➣ Yeni	çatışmalar	konjonktürel	değildir,	kalıcıdır.	Yeni	dayanışma	ve	hareket	biçimleri	 toplumsal	
sistemlerin	değişmez	parçası	olmuştur.

 ➣ Yeni	çatışmaların	temelindeki	dayanışma	ağları	toplumsallaşma	işlevi	görmektedir.
 ➣ Temsil	ve	karar	alma	mekanizmaları	ile	sivil	toplum	arasındaki	mevcut	boşluk	çağdaş	toplumların	
karmaşıklığı	sonucunu	doğurmaktadır.

şimşek; YTH’lerin küresel iletişimin artması ve teknolojik gelişmelerin sonucu olarak 1980’lerden 
sonra giderek daha çok görünür ve yaygın hâle geldiğini vurgulamaktadır.

Wieviorka; yeni toplumsal hareketler döneminin geride kaldığını öner sürer. YTH geçmişteki işçi 
hareketleri ile bugünün küresel hareketleri arasındaki, endüstriyel toplumla postendüstriyel olmaktan 
çok ağ toplumu olarak tanımlanabilecek toplum arasındaki geçiş aşamasına denk düşmüştür.

Croosley’e göre; “Yeni Toplumsal Hareketler” kavramı hızla son kullanma tarihine yaklaşmaktadır.
Martin’e göre; bu hareketlerin iki temel özelliği vardır; antikapitalist karaktere sahip olmaları, bilinçli 

ve artan bir şekilde çok uluslu ve kıtalar arası birlikler üzerinden işlemeleri.
1989 sonrası döneme ait sistem karşıtı potansiyele sahip hareketlere örnek olarak uluslararası terör 

hareketi, kimlik hareketi, yeni Luddite hareketi ve yerli hareketi, küreselleşme karşıtı hareket, etnik ve 
dinsel hareket, dünya çapındaki kitlesel göç hareketi, radikal çevre hareketi vb. verilebilir.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Günümüzde gerçekleşen toplumsal hare-
ketlerin öne çıkan niteliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Küresel ve uluslararası olması
B) Ekonomik olması
C) Siyasal olması
D) Sınıfsal olması
E) Politik olması

AÇıKLAMA
Çağdaş hareketler, sistem karşıtı hareketlerdir ve 
özellikle 1990’ların sonunda, kapitalizmin yeni kü-
resel aşaması ile toplumsal hareketler yoğun bi-
çimde ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Günümüz-
de gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan 
niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır. 
Bu bağlamda küresel toplumsal hareketler kavra-
mı daha kapsayıcı bir kavram olarak kullanılma-
ya başlanmıştır. 

YANıT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal  
hareketler içinde değerlendirilmez?

A) Yeşil hareketi
B) New Age hareketi
C) Nükleer karşıtı hareket
D) İşçi hareketi
E) Yeni barış hareketi

AÇıKLAMA
Yeni Toplumsal Hareketler Kuramı, Marksizm’in 
yüksek düzeyde akademik ve yapısal yorumuna 
ilişkin yaşanan düş kırıklığına dayandırılmış, ay-
nı dönemde geliştirilen Kaynak Seferberliği Kura-
mı da özellikle ABD’de gelişmiş olan, eski, Kolektif 
Eylem Kuramının psikolojik indirgemeciliğini açık 
bir biçimde reddetmiştir. İki yaklaşım da 1960’lar-
da ABD’deki kadın hareketi, sivil haklar hareketi, 
savaş karşıtı hareket ve Avrupa’daki öğrenci ha-
reketleri, barış hareketi, nükleer karşıtı hareket ve 
yeşil hareketinin başlangıç aşamalarıyla birlikte 
sosyal hareketlerde görülen hızlı ve ani artışa ce-
vap vermek üzere geliştirilmiştir. 

YANıT: D

3. Aşağıdakilerden hangisi eski paradigma-
nın temel niteliklerinden biri değildir?
A) Grup olarak hareket eden aktörleri var-

dır.
B) Ekonomik büyüme ve refahın dağılımı 

temalarından biridir.
C) Özgürlük tüketim güvenliği ve maddi iler-

leme değerleri arasında yer alır.
D) Resmi örgütlenmeler, büyük ölçekli tem-

sil birlikleri içsel hareket biçimleridir.
E) Barışın, çevrenin ve insan haklarının ko-

runması temaları arasında yer alır.

AÇıKLAMA
Eski paradigmanın temel nitelikleri;
• Grup olarak hareket eden aktörleri vardır. 
• Ekonomik büyüme ve refahın dağılımı temala-

rından biridir. 
• Özgürlük tüketim güvenliği ve maddi ilerleme 

değerleri arasında yer alır. 
• Resmi örgütlenmeler, büyük ölçekli temsil bir-

likleri içsel hareket biçimleridir. 
YANıT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi  YTH’de yer alan 
aktörlerden birisi değildir?
A) Yüksek düzeyde farkındalık sahibi olma
B) Odaklanarak vizyon oluşturma
C) Kültürel yönelimli olma
D) Otoriteye karşı durabilme
E) Tedirginlik ve çekingenlik göstermeme

AÇıKLAMA
YTH’de yer alan aktörler; yüksek düzeyde kültü-
rel farkındalık sahibi, kültürel yönelimli, tedirginlik 
ve çekingenlik göstermeyen, ve otoriteye karşı du-
ranlardır. YANıT: b

5. başarıldığında toplumun geneline ulaş-
mayan, meşruiyeti tanınmamış hareket bi-
çimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terörizm
B) Özel suç
C) Sosyalizm
D) Sosyo politik hareketler
E) Sosyo kültürel hareketler

AÇıKLAMA
Eski toplumsal hareketler ütopistti, toplumu bütün 
olarak yeniden inşa etmeyi, toptan değiştirmeyi 
hedeflemişler ve saldırganlardı. Buna karşın YTH 
ise daha çok savunmacıdır. Başarıldığında toplu-
mun geneline ulaşmayan, meşruiyeti tanınmamış 
hareket biçimi özel suçtur. 

YANıT: b
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6. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kimlik 
yönelimli paradigma için en geniş kuram-
sal çerçeveyi oluşturmuştur.

A) Alaine Touraine B) Charles Tilly
C) Manuel Castells D) Jurgen Habermas
E) Alberto Melucci

AÇıKLAMA
Toplumsal hareketlere ilişkin kuramsal ve araştır-
maya dayalı oldukça geniş bir alan yazın mevcut-
tur. YTH’ye ilişkin olarak geliştirilmiş iki rakip yak-
laşım söz konusudur; bunlar kaynak hareketliliği 
ve kimlik yönelimli paradigmalardır. Kimlik yöne-
limli paradigma için en geniş kuramsal çerçeveyi 
Alaine Touraine oluşturmuştur. Touraine, YTH’nin 
kendilerine diğer bir deyişle hareketlere ve ideo-
lojilerine ilişkin yorumsamacı yaklaşımına dikkat 
çekmektedir. 

YANıT: A

7. Aşağıdakilerden hangisi kaynak hareket-
liliği kuramının öncülerindendir?

A) Charles Tilly B) Mancur Olson
C) Emilie Durkheim D) Sidney Tarrow
E) Alaine Touraine

AÇıKLAMA
Kaynak hareketliliği yaklaşımı, eski kuramlarda-
ki yapısal gerilim ve ideoloji egemenliği karşısın-
da bir duruş olarak geliştirilmiştir. Özellikle Tilly, 
McCarthy ve Zald gibi kuramcılar gerilimlerin top-
lumda daima var olduğunu ve hareketlilik için hem 
kaynaklarına hem de harekete rasyonel bir yöne-
lim kazandırılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

YANıT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi son yirmi yılda  
Avrupa ve  Kuzey Amerika’da gözlemle-
nen toplumsal hareketlerden biri değildir?

A) Ekonomik hareketler
B) Barışçı hareketler
C) Öğrenci hareketleri
D) Nükleer karşıtı hareketler
E) Köktenci dini hareketler

AÇıKLAMA
Son yirmi yılda Avrupa ve Kuzey Amerika’da göz-
lemlenen toplumsal hareketlere barış hareketle-
ri, öğrenci hareketleri nükleer karşıtı hareketler, 
azınlık milliyetçiliği, eş cinsel hakları kadın hakla-
rı, hayvan hakları, alternatif tıp, köktenci dini hare-
ketler, New Age ve ekoloji hareketleri sıralanabilir.

YANıT: A

9. Aşağıdakilerden hangisi 1989 sonrası dö-
neme ait sistem karşıtı potansiyele sahip 
hareketlere örnek değildir?
A) Uluslararası terör hareketi
B) İşçi hareketi
C) Kimlik hareketi
D) Yeni Luddite hareketi
E) Radikal çevre hareketi

AÇıKLAMA
1989 sonrası sistem karşıtı potansiyele sahip ha-
reketlere örnek olarak; uluslararası terör hareketi 
kimlik hareketi, Yeni  Luddite hareketi ve yerli ha-
reketi, küreselleşme karşıtı hareket, etnik ve din-
sel hareket, kitlesel güç hareketi, radikal çevre ha-
reketi verilir. YANıT: b

10. 1960’ların sonlarında derin ve dramatik 
bir dönüşüm hatta devrim niteliğinde olan 
öğrenci hareketlerinin olmadığı ülke han-
gisidir?
A) Meksika B) Fransa
C) Almanya D) Britanya
E) ABD

AÇıKLAMA
1960’ların sonlarında dünyada açıkça gözlene-
bilen derin ve dramatik bir dönüşüm ve kimileri-
ne göre bir devrim söz konusuydu: 1970’lerin ye-
ni siyasal ortamını şekillendirecek olan 1968 Ma-
yısında Fransa, Almanya, Britanya, ve Meksika’da 
baş gösteren öğrenci gösterileri, İtalya’daki Kızgın 
Sonbahar’daki öğrenci-işçi koalisyonu, Frankocu 
Madrid, Komünist Prag gibi yerlerdeki demokrasi 
talepleriyle gelişen hareketler, Güney Afrika’dan 
Roma’ya kadar eleştirel Katolikliğin gelişimi, kadın 
ve çevre hareketlerinin ilk işaretleri. Bütün bu ol-
gular köklü dönüşümün göstergeleri olarak değer-
lendirilmektedir. YANıT: E

11. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren küresel 
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan sını-
fın adı nedir?
A) Kentli B) Yuppie
C) Profesyonel D) Urban
E) Rur al

AÇıKLAMA
Özellikle 1980’li yıllardan itibaren küresel gelişme-
lere bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir sınıfın var-
lığından söz edilmektedir. İngilizce “Yuppie”	 ya-
ni “genç”(young), “kentli” (urban) ve “profesyonel” 
(professional) sözcüklerinin ilk harfleriyle oluşturul-
muş kavram daha önceki sınıflardan farklılaşan bir 
“yeni orta sınıf”ı tarif etmek için kullanılmaktadır. 

YANıT: b
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12. Yeni toplumsal hareketleri, eskisinden ayıran 
özellikler vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden 
biri değildir?

A) Kimliğe dayalı olması
B) Kültürel eşitsizliği temel alması
C) Ulus üstü olması
D) Uzun sürede gerçekleşmesi
E) Din, ırk, sınıf, ideolojiye indirgenmemesi

AÇıKLAMA
YTH’yi, eskisinden ayıran, ekonomik boyuttan çok 
kimliğe dayalı olması, kültürel eşitsizliği kendine 
temel alması, ulus üstü oluşu, kısa sürede gerçek-
leşiyor oluşu, herhangi bir din, ırk, sınıf ve ideolo-
jiye indirgenmemesi, aktörlerinin varlıklı ve eğitimli 
olması gibi özelliklere sahip olmasıdır. Aslında bu 
ayrışmanın temelinde, moderniteden postmoder-
niteye ve sanayi toplumundan sanayi sonrası bili-
şim toplumuna geçiş yatmaktadır. 

YANıT: D

13. 19. yüzyılda “makine kırıcıları” olarak da 
adlandırılan tekstil zanaatkarlarına ne ad 
verilirdi?

A) Cuddite’ler B) Teknoloji yanlıları
C) Neo-naziler D) Feministler
E) Postmodernistler

AÇıKLAMA
19. yüzyılda makine kırıcıları olarak da adlandırı-
lan  tekstil zanaatkarlarına “Cuddite”ler denmiştir. 
Cuddite’ler makineleri tahrip eden zanaatkarlardır. 

YANıT: A

çıkmış soru 2013-ara sınaV

14. Touraine’e göre yeni toplumsal hareketle-
ri yeni yapan temel özellik nedir?

A) Devlet gücünü kontrol etme düşüncesin-
den ayrışmaları ve sivil ilişkileri dönüştür-
meyi hedeflemeleri

B) Tarihsel açıdan sonradan ortaya çıkmış 
olmaları

C) Sınıf çözümlemesine dayanmaları
D) Modernizmin ürünü olmaları
E) Ekonomik temele dayanmaları

AÇıKLAMA
Touraine, YTH yorumsamacı bir yaklaşımla ele 
almış ve temel özelliğini ayrışma ve dönüştürme 
üzerine çekmiştir. 

YANıT: A

çıkmış soru 2013-ara sınaV

15. Yeni toplumsal hareketlere yön veren ye-
ni paradigmayı “yaşam tarzı” paradigması 
olarak ifade eden teorisyen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Touraine B) Melucci
C) Olson D) Offe
E) Raschke

AÇıKLAMA
YTH, yaşam tarzı paradigması olarak ifade eden 
teorisyen Raschke’dir.. 

YANıT: E

ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Aşağıdakilerden hangisi 1960’ların sonla-
rında dünyada açıkça gözlenebilen derin 
ve dramatik dönüşümün göstergesi de-
ğildir? 

A) Öğrenci gösterileri
B) Öğrenci - işçi koalisyonu
C) Kadın ve çevre hareketleri
D) Demokrasi talepleriyle gelişen hareketler
E) İşçi hareketi

2. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlere yön veren paradigmanın özel-
liklerinden biri değildir?

A) Enformel, devamsız, ortama bağlı ve 
eşitlikçi eylem biçimleri

B) Ekonomik boyuttan çok kimliğe dayalı ol-
ması

C) Yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burju-
vazi

D) Geleneksel sağ sol bölünmesinin reddi
E) Çatışma alanının kültürel alandan eko-

nomik alana kayması
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3. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketler yaklaşımına yöneltilen eleştiri-
lerden biri değildir?

A) Bazı eski hareketlerinde özerklik ve kim-
lik taleplerini vurgulaması

B) Tekçi bir yaklaşımdan kaynaklanması
C) Deneysel bulgulara doymaktan çok ku-

ramsal bir yaklaşım olması
D) Yeni ve eski toplumsal hareketler ayırı-

mının ön yargılara dayandırılmaması
E) Sol eğilimli hareketlere odaklanması

4. Aşağıdakilerden hangisi Hank jonston’a 
göre YTH ile eski hareketler arasındaki 
farklardan değildir? 

A) YTH’nin ideolojik çerçevesi çoğulcu, 
pragmatist ve katılımcı değerle çizilir.

B) YTH çoğulcu ve merkezci olan yapılarda 
örgütlenmeye eğilimlidir.

C) YTH  yeni kimlikler oluşturur ya da baskı 
altındakileri ortaya çıkarır.

D) YTH  bireylere katılım konusunda alter-
natifler sunar.

E) YTH’nin aktörlerinin sosyo ekonomik 
yapıları, özellikleri kurulu sınıf sınırlarını 
seçer.

5. Aşağıdakilerden hangisi yeni paradigma-
nın temel niteliklerinden biri değildir?

A) Grup gibi davranmayan, topluluklar lehi-
ne hareket eden aktörleri vardır.

B) Merkezi kontrolün karşısında kişisel 
özerklik ve kimlik değerleri içinde yer alır.

C) Barışın, çevrenin ve insan haklarının ko-
runması temaları arasında yer alır.

D) Resmi örgütlenmeler, büyük ölçekli tem-
sil birlikleri içsel hareket biçimleridir.

E) Olumsuz kavramlarla ifade edilmiş talep-
lere dayanan protesto politikaları dışsal 
hareket biçimleridir.

6. I. Kaynak hareketliliği paradigması
 II. Kimlik yönelimli paradigma
 III. Karma yönelimli paradigma
 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri  YTH 

ilişkin oluşturulan yaklaşımlar arasında 
yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

7. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine gö-
re  toplumsal hareket politik sistemde ko-
numlanabilmek için bir araya gelmiş bi-
reylerin rasyonel  davranışları olarak 
açıklanır?

A) Kollektif davranış
B) Kaynak hareketliliği
C) Katma değer
D) Göreli yoksulluk
E) Politik süreçler 

8. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi  YTH’yi 
farklı gruplarla diyalog ve mücadeleler 
yoluyla kollektif kimliğin inşa edildiği bir 
toplumsal ilişkiler ağı olarak görür?

A) Tilly B) Touraine
C) Habermas D) Melucci
E) Olsan

9. Eski ve yeni hareketlere benzeyen özellik-
lere de sahip olan üçüncü tip hareketlere 
ne ad verilir?

A) Eski hareketler
B) Üçüncü dünya hareketleri
C) Yeni hareketler
D) Küresel hareketler
E) Rasyonel hareketler

10. Aşağıdakilerden hangisi -Heywood’a gö-
re- yeni toplumsal hareketlerin özellikle-
rinden biri değildir?

A) Yeni orta sınıflara dayalı olması
B) Yeni sol ile bağlantılı olması
C) Sermayeye dayalı olması
D) Ortak bir ideolojiye bağlı olması
E) Maddecilik sonrası yönelimlere sahip ol-

ması
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11. Post - endüstriyel kavramını ortaya koyan 
sosyolog kimdir?

A) Charles Tilly
B) Alberto Melucci
C) Anthony Oberschall
D) Manuel Castells
E) Alaine Touraine

12. Aşağıdakilerden hangisi post moder- 
nizm’in “resmin bütünü yerine parçalarını 
görmek” söylemi için doğru bir ifadedir?

A) Mücadelenin tek bir yapıda değil farklı 
konu ve araçlarla sürdürülmesini destek-
lemesi

B) Tek bir hedefe yönelik tek yönlü mücadele
C) Küreselleşme çabaları
D) Parti ve sendikaların tüm hiyerarşik yapı-

da söz sahibi olmasını
E) Tek bir amaç için farklı araçlarla mücadele

13. Aşağıdakilerden hangisi 1989 sonrası dö-
neme ait sistem karşıtı potansiyele sahip 
hareketlere örnek değildir?

A) Kimlik hareketi
B) Küreselleşme karşıtı hareket
C) Küreselleşme yanlısı hareket
D) Uluslararası terör hareketi
E) Radikal çevre hareketi

14. Aşağıdaki ikililerden hangisi Yeni toplum-
sal hareketler yaklaşımına yönelik eleşti-
rilerde bulunmuştur?

A) Calhoun - Pichardo
B) Claus Offe - Charles Tilly
C) Alberto Melucci - Tilly
D) Calhoun - H. Johnston
E) Cohen - Pichardo

15. 2000’lerle birlikte yeni toplumsal hareket-
ler daha çok hangi sürece girmiştir?

A) Küreselleşme yanlısı
B) Sosyalleşme
C) Siyasi hareketlilik
D) Karşı küreselleşme hareketleri
E) Stratejilerin durağanlaşması

ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. E 1960’ların sonlarındaki dönüşümün gös-
tergeleri öğrenci gösterileri, öğrenci işçi 
koalisyonu, demokrasi talepleriyle gelişen 
hareketler, eleştirel katoliğin gelişimi, ka-
dın ve çevre hareketlerinin ilk işaretleridir.

2. E Yeni toplumsal hareketlere yön veren pa-
radigmanın özellikleri; enformel, devam-
sız, ortama bağlı ve eşitlikçi eylem biçim-
leri; ekonomik boyuttan çok kimliğe daya-
lı olması; yeni orta sınıfın gelişimi ve kü-
çük burjuvazi; geleneksel sağ sol bölün-
mesinin reddi’dir. 

3. D Yeni toplumsal hareketler yaklaşımına 
yöneltilen eleştiriler; bazı eski hareketle-
rinde özerklik ve kimlik taleplerini vurgu-
laması, tekçi bir yaklaşımdan kaynaklan-
ması, deneysel bulgulara doymaktan çok 
kuramsal bir yaklaşım olması ve sol eği-
limli hareketlere odaklanmasıdır.

4. b Hank Johnston ve diğerleri YTH ile gele-
neksel olarak da adlandırılan eski hare-
ketler arasındaki farkları şöyle sıralamış-
lardır:

• YTH’nin aktörlerinin sosyoekonomik ya-
pıları, özellikleri kurulu sınıf sınırlarını ge-
çer. 

• YTH’nin ideolojik çerçevesi çoğulcu, 
pragmatist ve katılımcı değerlerle çizilir. 

• YTH yeni kimlikler oluşturur ya da baskı 
altındakileri ortaya çıkarır. 

• YTH ortaklaşa ve bireysel olan arasında-
ki sınırları dönüştürür, bireyler toplumsal 
hareketlerin içinde kişisel özerkliklerini ve 
grup kimliklerinin tadını çıkarır. 

• YTH, insan yaşamının, kürtaj, cinsel ter-
cih gibi özel boyutlarını yansıtır. 

• YTH, şiddet karşıtı ve sivil itaatsizlik dav-
ranışlarını eklemleyerek yeni hareketlilik 
biçimleri geliştirir. 

• Bireylere karar alma sürecine katılım ko-
nusunda alternatifler sunar, 

• Çoğulcu ve merkezci olmayan yapılarda 
örgütlenmeye eğilimlidir. 

5. D Yeni paradigmanın temel nitelikleri ara-
sında; 

• Grup gibi davranmayan, topluluklar lehi-
ne hareket eden aktörleri vardır. 

• Merkezi kontrolün karşısında kişisel 
özerklik ve kimlik değerleri içinde yer alır. 

• Barışın, çevrenin ve insan haklarının ko-
runması temaları arasında yer alır. 

• Olumsuz kavramlarla ifade edilmiş talep-
lere dayanan protesto politikaları dışsal 
hareket biçimleridir. 
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6. D Toplumsal hareketlere ilişkin kuramsal 
ve araştırmaya dayalı oldukça geniş bir 
alan yazın mevcuttur. YTH’ye ilişkin ola-
rak geliştirilmiş iki rakip yaklaşım söz ko-
nusudur; bunlar kaynak hareketliliği ve 
kimlik yönelimli paradigmalardır. Kimlik 
yönelimli paradigma için en geniş kuram-
sal çerçeveyi Alaine Touraine oluştur-
muştur. Touraine, YTH’nin kendilerine di-
ğer bir deyişle hareketlere ve ideolojileri-
ne ilişkin yorumsamacı yaklaşımına dik-
kat çekmektedir. 

7. b Kaynak hareketliliği yaklaşımı, eski ku-
ramlarındaki yapısal gerilimin ve ideolo-
ji egemenliği karşısında bir duruş olarak 
geliştirilmiştir. Özellikle Tilly, McCarthy 
ve Zald gibi kuramcılar gerilimlerin top-
lumda daima var olduğunu ve hareketlilik 
için hem kaynaklarına hem de harekete 
rasyonel bir yönelim kazandırılması ge-
rektiğini vurgulamışlardır. Kaynak hare-
ketliliğine göre toplumsal hareket politik 
sistemde konumlanabilmek için bir ara-
ya gelmiş bireylerin rasyonel davranışları 
olarak açıklanır. 

8. D Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin 
dört önemli kuramcıyla birlikte dört ülke 
ve gelenekten söz edilebilir; Manuel Cas-
tells (İspanya), Alaine Touraine (Fransa), 
Alberto Melucci (İtalya) ve Jurgen Ha-
bermas (Almanya). YTH’yi postendüstri-
yel toplum modeli üzerine yapılandıran 
Touraine’e göre bu hareketler posten-
düstriyel toplum tarafından gerçekleştik-
lerinden dolayı yenidir. Bir diğer kuramcı 
Melucci ise YTH’yi, farklı gruplarla diya-
log ve mücadeleler yoluyla kolektif kimli-
ğin inşa edildiği bir toplumsal ilişkiler ağı 
olarak görür. 

9. D Küreselleşmenin bütün ağırlığıyla yaşan-
dığı, sivil toplum kuruluşlarının önem ka-
zandığı günümüzde ulus devlet çerçe-
vesiyle sınırlandırılmayı reddeden küre-
selleşmenin toplumsal yaşam ve kültür 
üzerindeki etkilerine karşı direnç ve tepki 
gösteren yeni mücadeleler görülmekte-
dir. Bugün küresel hareketler olarak ad-
landırabileceğimiz, eski ve yeni hareket-
lere benzeyen özelliklere de sahip olan 
üçüncü tip hareketlere dahil birçok hare-
ket söz konusudur. 

10. C Heywood’a göre, YTH’nin özellikleri: Ye-
ni orta sınıflara dayalı, maddecilik sonra-
sı yönelimlere sahiptir. Ortak bir ideoloji, 
yeni sol ile bağlantılı, ademi merkeziyet-
çi, katılımcı, yenilikçi ve teatraldir.

11. E Alaine Touraine, Post-endüstriyel kavra-
mını ortaya koyan ünlü Fransız sosyo-
log. Touraine’e	 göre	 toplumsal	 hareket	
bir	toplumsal	duruma	gösterilen	tepki	de-
ğildir	 aksine	 kültürel	 modellerin	 Kontro-
lünü	hedefleyen	 çatışmanın	bir	 sonucu-
dur.	YTH’yi postendüstriyel toplum mo-
deli üzerine yapılandıran Touraine’e göre 
bu hareketler postendüstriyel toplum ta-
rafından gerçekleştiklerinden dolayı ye-
nidir. 

12. A Mücadelenin tek bir yapıda değil farklı 
konu ve araçlarla sürdürülmesini destek-
lemesi postmodernizmin “resmin bütünü 
yerine parçalarını görmek” söyleminden 
fazlasıyla etkilenmiştir.

13. C 1989 sonrası döneme ait sistem karşıtı 
potansiyele sahip hareketlere örnek ola-
rak; uluslararası terör hareketi, kimlik ha-
reketi, yeni-Luddite hareketi ve yerli ha-
reketi, küreselleşme karşıtı hareket, etnik 
ve dinsel hareket, dünya çapındaki kitle-
sel göç hareketi, radikal çevre hareketi 
vb. verilebilir. 

14. A Calhoun, akademisyenlerin YTH kavra-
mını karşı örneğe (19. yüzyılsonu ve 20. 
yüzyıl başındaki işçi hareketleri) göre ge-
liştirdiklerini öne sürmüş ve bu kavramı 
tekçi bir yaklaşımdan kaynaklanması ne-
deniyle eleştirerek toplumsal hareketlerin 
her zaman çoğulcu bir çeşitlilik içerdiği-
nin altını çizmiştir. 

 Pichardo ise YTH’yi sadece sol eğilim-
li hareketlere odaklanması, sağ eğilim-
li ve tepkisel hareketleri göz ardı etme-
sinin dışında deneysel bulgulara dayan-
maktan çok kuramsal bir yaklaşım olma-
sı nedeniyle de eleştirmiştir. 

15. D 2000’lerle birlikte süreç daha çok küre-
selleşme karşıtlığı ile belirlenmeye başla-
dı. Yeni toplumsal hareket daha çok karşı 
küreselleşme hareketi sürecine girmiştir. 
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Kimlik, kollektif kimlik, yeni toplumsal hareket-
ler kavramlarının açıklandığı bu ünitede, kimlik ve yeni toplumsal ha-
reketler arasındaki ilişki anlatılmıştır. Konu özeti dikkatle okunduktan 
sonra sorular çözülmeli yanlış yanıtlanan soruların açıklamaları yeni-
den okunmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 2

KİMLİK KAVRAMI
Farklılıkları ortaya koyan kimlik, en geniş anlamıyla bireyin bütün özelliklerini kapsar. Bu bağlamda 

bireyin kendini nasıl gördüğü ve toplum tarafından nasıl algılandığı kimlikle yakından ilişkilidir.
Bireyin kimliklerini toplumsal yapılarla etkileşim içinde sürekli olarak inşa ederler.
Hall’a göre; kimliklerin varlığı temel olarak kurgusaldır. Ulusal kimlikler, genelde saflık, homojenlik 

iddiasıyla sunulur ancak gerçekte kurgusaldır ve melez kimlikler oluşturulabilir. Hobsbawm da bu bağ-
lamda aidiyet gruplarını zihinsel topluluklar olarak nitelendirir.

smith - lovin kimliği 3 boyutta sınıflandırır:
 ➣ Toplumsal	yapıdaki	konumlarla	bağlantılı	rol	kimlikleri
 ➣ Grup	ve	örgütlere	üyelikle	bağlantılı	toplumsal	kimlikler
 ➣ Bazı	kişisel	özelliklerle	ve	bazı	niteliklerle	özdeşleşmenin	sonucu	olarak	kategori	üyeliklerinden	
kaynaklanan	kimlikler.

kimlik tartışmaları temelde  iki geleneğe ayrılabilir:
 ➣ Psikodinamik	yaklaşımlar
 ➣ Sosyolojik	yaklaşımlar

Freud’un görüşlerinden kaynaklanan psiko-dinamik gelenek, psişik yapının sürekli ama genellikle 
çatışan bir kimliği içerdiğini varsayar. Erikson ise topluluk ile birey arasında bağ kurarak kimliği hem 
bireyin kişisel özünde hem de toplumsal boyutunda yerleşmiş bir süreç olarak görmüştür.

Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı sembolik etkileşimcilikle bağlantılıdır ve William James ile            
G. Herbert Mead’in tartıştığı pragmatik benlik kuramına dayandırır. Benlik, insanların iletişim ve dil ara-
cılığıyla kendi doğaları ve toplumsal  dünya üzerinde düşünmelerini sağlayan insana özgü bir yete-
nektir.  Benlik iki aşamalıdır. İçteki öznel, yaratıcı, belirleyen ve bilinmeyen ben, dıştaki, belirlenmiş ve 
toplumsal aşamayı yansıtan ben. Goffman ve Berger ilerleyen süreçte kimliğin toplumsal olarak verilmiş, 
sürdürülmüş ve dönüştürülmüş bir şey olduğunu belirtir. Postyapısalcı yaklaşıma göre ise benlik, bizim 
kim olduğumuzu belirleyen, kimlik duygumuzu biçimlendiren kişisel niteliklere yeteneklere ve davranış 
biçimlerine atfedilen anlamlardır.

mead’in bu konudaki yaklaşımı 3 temel varsayıma dayanır:
 ➣ Bireysel	kimlik	sembolik	etkileşim	süreciyle	oluşur.
 ➣ Etkileşim	sürecinde	dil	merkezi	rol	oynar.
 ➣ Kimlik,	bir	yapı	olarak	bir	taraftan	toplumsal	yapı,	anlam	ve	bağlam	tarafından	biçimlendirilir.

Tajfel ve Turner gibi sosyologlar tarafından kimliğin çeşitli boyutlarına yönelik, özellikle bireysel ve 
grup kimliği arasındaki ilişkiler bağlamında çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır.

kimlikleri şöyle sınıflandırabiliriz:
 ➣ gönüllü - istenir kimlikler:	Katolik,	kulüp	üyeliği,	demokrat-cumhuriyetçi,	feminist,	arkadaş,	eş,	
anne-baba,	öğrenci

 ➣ gönüllü - istenmez:	Alkolik,	bağımlı,	eş	cinsel,	sigara	kullanan
 ➣ gönülsüz - istenir:	Afro	-	Amerikan,	kız-erkek	evlat,	Hisponik,	Yahudi,	erkek,	kadın.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KİMLİK 4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Kimlik kavramsalına ilişkin farklı yaklaşımların içerdiği sorunların çözümlenmesi, kimlik kavramsalı-
nın potansiyelini toplumsal hareket kuramı ve araştırmaları açısından daha belirginleştirebilir. 

bu sorunları şöyle ifade edebiliriz:
 ➣ Toplumsal	kategori	ve	grup	kavramlarının	birbirlerine	denk	olarak	ele	alınması,	aynılaştırılması
 ➣ Toplumsal	hareketler	ve	hareketlerle	katılanlar	arasındaki	ilişkilere	yönelik	önemli	sorular	sorma	
ve	bu	soruları	cevaplama	konusunda	yetersizlik

 ➣ Bir	hareketin	bütün	olarak	değerlendirilmesi	ya	da	farklı	hareketler	arasında	karşılaştırma	yapıla-
bilmesi	için	yeterli	olan	kimliğin	kategorik,	kültürel	ve	kollektif	kavramsallaştırmalarının	aktörlerin	
farklı	hareketlerinin	çözümlenmesinde	yetersiz	kalması

 ➣ Bireysel	ve	kollektif	kimlikler	arasındaki	ilişkilerdeki	önemli	kuramsal	ve	deneysel	konuları	çözen	
tanımlamalarda	bireysel	ve	kollektif	kimliklerin	birleştirilmesi

 ➣ Bireysel	ve	kollektif	kimliklerin	pekiştirici	niteliğinin	önemli	konuları	açıkladığının	varsayılması
 ➣ Sadece	harekete	dayalı	kimlik	çözümlemesinin,	kimlik	ve	harekete	katılımın	çok	yönlü	ilişkilerini	
anlama	konusunda	yetersiz	olması.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KİMLİK
Yeni toplumsal hareket kuramcılarına göre; kollektif davranış biçimlerinde gözlenen köklü dönüşüm-

lere toplumsal yapıdaki dönüşüm yol açmıştır. Yeni yapıyı Touraine, postendüstriyel; Melucci, enformas-
yon; Castells, ağ toplumu olarak adlandırmıştır.

Ralph Turner, kişisel kimlik ile kişisel dönüşümü toplumsal hareketler alanının giderek önemi artan 
konuları olarak belirtir.

Klapp ise kollektif kimlik arayışını modern toplumun fakirleştiği etkileşime bir karşılık olarak değer-
lendirmiştir.

ınglehart, toplumsal değişme ile kimlik arayan davranışlar arasındaki ilişkinin postmoderniz-
min dört özelliğinden kaynaklandığını öne sürer:

 ➣ Maddi	zenginlik
 ➣ Aşırı	bilgi	yüklemesi
 ➣ Alternatif	kültürel	çeşitliliğin	birey	üzerinde	yarattığı	karmaşa	
 ➣ Sistemin	bireyin	kendini	tanımlaması	için	kurumsal	temelli	ve	kültürel	normatif	alternatifleri	sağ-
lama	konusunda	yetersizliği

D’Emilio bireyin özel yaşam alanına olanak tanıyan kentleşme ve endüstrileşmenin yeni toplumsal 
hareketlerdeki yeni kimliklerin oluşumunda etkili olduğunu varsayar. Buna örnek olarak eş cinsel hare-
ketlerdeki kimlik olgusu verilebilir. Eş cinsel seks her zaman var olmuş olsa da bu yy.’ın başına kadar 
sapma, gayri ahlaki ve yasa dışı bir davranış olarak algılanırken artık sapkın bir kimlik olarak da görül-
meye başlanmıştır.

Calhaun’a göre; yeni toplumsal hareketlerin temel çatışma alanlarından biri de kimliğin kurgulanma 
sürecidir. Kadın hareketleri, gay ve lezbiyen hareketleri gibi değişik akımların dışlanmış kimliklerini poli-
tik olarak görür ve kamusal alanda kabul görmüş kılmak için mücadele alanı olduğunun bir göstergesidir.

Günümüzde ortak kimlik, bireyleri bir arada tutan unsurların başında gelmektedir. Kimlik bireyin 
kendini ifade edebildiği en önemli araçtır.

KİMLİĞE DAYALI TOPLUMSAL HAREKETLER
1970’ler ve 1980’lerde ileri endüstri toplumlarında ortaya çıkan yeni kollektif davranış biçimleri, 

toplumsal hareket olgusunun yeniden kavramsallaştırılmasına yönelik çalışmaları gerektirmiştir. Barış 
hareketleri, öğrenci hareketleri, nükleer karşıtı hareket, azınlık milliyetçilikleri, eşcinsel hakları, hayvan 
hakları, kadın hakları, alternatif tıp, köktenci dini hareketler, çevreci hareketler, New Age hareketleri bu 
dönemde ortaya çıkan hareketlerdir.

Melucci, yeni toplumsal hareketlere yol açan etkenlerin ekonomik sıkıntılardan daha çok kimlikle 
bağlantılı kültürel ve sembolik konuları kapsadığını vurgulamaktadır.

TOPLUMSAL HAREKET bAĞLAMINDA KİMLİK
Burke ve Stetsin belirttikleri gibi kimlik, bireyleri belli bir grubun üyesi olarak gören, onları biricik kişi 

olarak tanımlayan anlamlar bütünüdür. Bireylerde bir kollektif kimlik arayışı söz konusudur ve bu gerek-
sinimlerini toplumsal bağlama göre bir takım gruplara üye olarak karşılamaya çalışırlar.

kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında 
ise kimliğin iki boyutu tanımlanabilir:

 ➣ kimlik yakınsaması-çakışması:	Üzerinde	anlaşmaya	varmış	bireylerin	ve	hareketin	birleşimine	
atıf	yapar.

 ➣ kimlik inşası:	Kişilerin	ve	kollektif	kimliklerin	bağlantılandıkları	ve	bireyin	kendilik	algısı	ve	çıkar-
larıyla	uyumlu	hâle	geldiği	süreçlere	atıf	yapar.
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bir harekette ve bu hareket bağlamında yapılan eylemlerde kimliğin rolünün dört aşaması 
şöyledir:

 ➣ Kollektif	iddia	ve	taleplerin	oluşturulması
 ➣ Hareket	için	aktivistlerin	gönüllülerin	toplanması
 ➣ Strateji	ve	taktiklere	ilişkin	kararların	alınması
 ➣ Hareketin	sonuçlarının	ortaya	çıkması

gamson’a göre; kollektif kimliğin birbirine yapışık üç katmanı söz konusudur:
 ➣ Bir	toplumsal	harekete	özgü	örgütsel	aktivist	kimlik
 ➣ Farklı	hareketlerde	yer	alanların	oluşturdukları	daha	geniş	alandaki	aktivist	kimlik
 ➣ Yaşanılan	toplum	ya	da	mensubu	olunan	etnik	grup	gibi	 toplumsal	kategorilere	dayalı	kollektif	
kimlik.

jaspen ise bütüncül ve deneysel verilere dayalı bir kimlik tipolojisi geliştirmiştir. buna göre;
 ➣ Kişisel	kimlik,	yaş	gibi	nitelikler	ve	koşucu,	atık	değerlendirici	gibi	eylemler	ile	İtalyan-Amerikalı	
gibi	özellikleri	ifade	eden	ortaklıklarla	özdeşleşmedir.

 ➣ Kollektif	kimlik,	sınıf,	din,	cinsel	tercih	gibi	bir	grubun	sınırlarına	ilgilerine	ve	özgünlüklerine	ilişkin	
bir	algıdır.

 ➣ Hareket	kimliği,	feminist	ya	da	çevreci	olmak	gibi	değişim	arayan	bir	gücün	parçası	olmayı	ifade	
eder.

dunlop ve mccright, toplumsal hareket kimliklerini hareket kimliği kavramsallaştırması  
çerçevesinde belirli kategorilerde tanımlar:

 ➣ Hareketin	hedefleri	doğrultusunda	yapılan	çalışmalarda	etkin	biçimde	yer	alan	aktif	katılımcılar
 ➣ Hareketin	hedeflerine	sempati	duyan	ve	destekleyen	ancak	etkinliklerine	katılmayanlar
 ➣ Hareketlere	çok	az	ilgili	olan,	tarafsızlar
 ➣ Karşıt	hareketlere	sempati	duyanlar.

kollektif kimlik toplumsal hareketlerde aşağıdaki nedenlerden dolayı önem taşımaktadır:
 ➣ Kültürel	değişim	sürecindeki	katılımcılar	gündelik	yaşamlarında	değişimi	deneyimler	ve	kendilik	
algıları	önem	kazanır.

 ➣ Hareketi	düzenleyenler,	kişileri	harekete	geçirmek	için	cinsiyet	gibi	kimlikleri	belirginleştirmek	ve	
çekici	hâle	getirmek	durumundadırlar.

 ➣ Marks,	Durkheim	ve	Weber	grup	kimliğinin	biçimlenmesine	yönelik	yapısal-kültürel	temellerinin	
anlaşılmasına	zemin	sağlamışlardır.	Marks’ın	devrim	için	gerekli	gördüğü	sınıf	bilinci,	toplumsal	
hareketlerdeki	kollektif	kimlik	anlayışıyla	benzerlik	göstermektedir.

 ➣ Marks	gibi	Durkheim	da	bilinç	ve	dayanışmaya	merkezi	bir	önem	atfetmiştir.	Dayanışma	toplum-
sal	bütünlüğü	güçlendirir,	özdeşleşmeye	ve	farkındalığa	bağlıdır.	Kollektif	bilinç	 ise	karşılıklılık	
sağlar,	 paylaşılmış	moral	 değerler	 ve	hedefler	 bağlamında	bireylerin	 ilişki	 kurmalarına	olanak	
tanır.	Weber,	kollektif	davranışın	grup	özdeşleşmesinin	3	özgün	kaynağından	temellendiğini	öne	
sürer;	sınıf,	statü	ve	parti.

kimliğin toplumsal hareketlerde merkez rol oynayan 3 boyutu tanımlanmıştır:
 ➣ Bireysel	kimlik
 ➣ Kollektif	kimlik
 ➣ Kamusal	kimliktir.

bireysel kimlik: Cinsiyet ve soya ilişkin bağlardan bağımsız olarak bir kişinin kim olduğunu ve 
toplumsal süreçlerde neye dönüştüğünü ifade eder. Kişisel özelliklerle ilişkilidir, biyolojik kalıtım ve top-
lumsal yaşamın etkileşimiyle inşa edilir.

Kollektif kimlik: Üyelik, sınırlar ve gruplar içinde yapılan etkinliklere ilişkin kabul görmüş tanım-
lamalara gönderme yapar. Müzakere ve çatışma süreçleri doğrultusunda kollektif “biz” i inşa ederler.

Kamusal kimlik: Dış kamunun toplumsal harekette yer alan aktörlerin kendileri hakkında düşünme-
lerine yol açan etkilerini kapsar.

KİMLİK İLE TOPLUMSAL HAREKETLERİN ETKİLEŞİMİ
Tylor’a göre; ulusal, bireysel, siyasal, toplumsal ya da etnik, her türlü kimlik, “öteki”ni tanıma ya da yan-

lış tanıma eylemleriyle biçimlenir. Kişilerin düşünceleri monolog değil diyalog düzeyinde şekillenir. Birey, 
kimliğini ancak başkalarını kendi tavır ve davranışlarına verdiği tepkiyi deneyimleyebildiğinde oluşturur.

Stryker’a göre; kişilerin harekete katılma kararı alıp almamaları sadece hareketin gelişimi, etkililiği, 
dönüşümü ve sürekliliği açısından önem taşımaz. Bu durum örneğin sendika üyelerinin grev ya da boy-
kotlara katılma kararı da vermek zorunda olmalarıyla açıklanabilir.

Tüm hareketler yaşamsal şikayetlerin bireylerin gündelik yaşamlarını etkilemesi sonucunda ortaya 
çıkan bireysel ve kollektif kimlik sorunlarıyla yakından ilişkilidir.

Yeni toplumsal hareketler kimlik ve şikayetler arasında paradoksal bir ilişki sergiler.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kimlik ile ilgili 
yanlış bir ifadedir?

A) Devam eden bir süreçtir.
B) Parçalanmışlığa maruz kalır.
C) Çok katmanlı yapıdadır.
D) Dinamik yapıya sahiptir.
E) Bütüncül bir kimlik tanımı yapılabilir.

AÇıKLAMA
Kimlik, devam eden bir süreç halindedir ve işlen-
mektedir. Bu nedenle tamamlanmış bir süreci ifa-
de etmez. Sürekli bir dönüşme ve dahası parça-
lanmışlığa maruzdur. Kimliğin bu dinamik yapı-
sı toplumsal yapıyla ve toplumsal yapıda meyda-
na gelen dönüşümlerde etkileşimi açısından önem 
taşır. Kimliklerin çok katmanlı yapısı bütüncül bir 
kimlik tanımı yapılmasını zorlaştırır.

YANıT: E

2. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kimliği, 
hem bireyin kişisel özünde hem de top-
lumsal boyutunda yerleşmiş bir süreç 
olarak görmüştür?

A) Taifel
B) Mead
C) Erikson
D) Benfort
E) Berger

AÇıKLAMA
Psikodinamik ve sosyolojik yaklaşımlar, kimliği tu-
tarlı ve yaşam boyunca çok az değişen bir nüve 
ya da öz gerçek ben olarak gören özcü yaklaşım-
lardan farklı olarak kimliğin değişkenliğine ve in-
şa edilen bir süreç oluşuna vurgu yapar. Freud’un 
görüşlerinden kaynaklanan psiko-dinamik gele-
nek, psişik yapının sürekli ama genellikle çatışan 
bir kimliği içerdiğini varsayar. Erikson ise topluluk 
ile birey arasında bağ kurarak kimliği, hem bireyin 
kişisel özünde hem de toplumsal boyutunda yer-
leşmiş bir süreç olarak görmüştür.

YANıT: C

3. bireyin kendine ilişkin algısına dayalı ta-
nımladığı kimliğe ne ad verilir?

A) Öznel kimlik
B) Nesnel kimlik
C) Biyolojik kimlik
D) Sosyolojik kimlik
E) Toplumsal kimlik

AÇıKLAMA
Kimlik iki boyutta ele alınabilir: Öznel kimlik: Bire-
yin kendine ilişkin algısına dayalı tanımladığı kim-
lik türüdür. Nesnel Kimlik: Bireyin kendine ilişkin 
algısından bağımsız, biyolojik ve sosyolojik olarak 
sahip olduğu kimlik türüdür. 

YANıT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi gönüllü - istenir 
kimlikler arasında yer almaz?

A) Katoliklik B) Irk
C) Arkadaş D) Öğrenci
E) Kulüp üyeliği

AÇıKLAMA
Deaux’e göre sosyal kimlikler gönüllü-gönülsüz ve 
istenir-istenmez biçiminde sınıflandırılabilir. Gö-
nüllü kimlik bireyin kendisinin seçtiği kimlik, gönül-
süz kimlik ise özgür seçimi gerektirmeyen, başka-
larının bireyi kategorize etmesiyle oluşan kimlikler-
dir. İstenir kimlikler bireyin hakkında olumlu oldu-
ğu düşünülen, istenmez kimlikler ise olumsuz ol-
duğu düşünülen kimliklerdir. Gönüllü-istenir kimlik-
ler: Katolik, kulüp üyeliği, demokrat cumhuriyetçi, 
feminist, arkadaş, eş, anne-baba, öğrenci.

YANıT: b

5. Kollektif kimlik aşağıdakilerden hangisi-
nin yerini almıştır?

A) Değerlerin
B) Aktörlerin
C) Küreselleşmenin
D) Sınıf bilincinin
E) Yönetişimin

AÇıKLAMA
Kollektif kimlik; hareketliliğin ve bireylerin toplum-
sal harekete katılmalarının bir ekseni olarak sınıf 
bilincinin yerini almıştır.

YANıT: D
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6. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi kollektif 
kimlik arayışını modern toplumun fakir-
leştirdiği etkileşime bir karşılık olarak de-
ğerlendirmiştir?

A) Taifel B) Tilly
C) Touraine D) Melucci
E) Klapp

AÇıKLAMA
1960’ların sonlarında Amerikalı sosyologlar tara-
fından, toplumsal hareketlere katılanların kimlik-
lerine yönelik ilginin arttığı vurgulanmıştır. Ralph 
Turner, kişisel kimlik ile kişisel dönüşümü toplum-
sal hareketler alanının giderek önemi artan konu-
ları olarak belirtirken Klapp, kolektif kimlik arayı-
şını modern toplumun fakirleştirdiği etkileşime bir 
karşılık olarak değerlendirmiştir. 

YANıT: E

7. Aşağıdakilerden hangisi kimliğin rolünün 
aşamaları arasında yer almaz?

A) Kolektif iddia ve taleplerin oluşturulması
B) Aktivistlerin, gönüllülerin toplanması
C) Strateji ve taktiklere ilişkin kararların alın-

ması
D) Paylaşılan değerlere odaklanmanın oluş-

turulması
E) Hareketin sonuçlarının ortaya çıkması

AÇıKLAMA
Kimliğin rolünün dört aşaması şöyle ifade edilir;
• Kolektif iddia ve taleplerin oluşturulması
• Aktivistlerin gönüllülerin toplanması
• Strateji ve taktiklere ilişkin kararların alınması
• Hareketin sonuçlarının ortaya çıkması

YANıT: D

8. Aşağıdaki hareketlerden hangisi modern 
dünyada oluşan yeni kimliklere dayalı de-
ğildir?

A) İspanya’daki Katalan ve Bask
B) ABD’deki Hispanik
C) Asyadaki etnik hareketler
D) Rusya’daki etnik hareketler
E) Bağımsızlık hareketleri

AÇıKLAMA
İspanya’daki Katalan ve Bask, ABD’deki Hispanik 
ve Asya ile Rusya’daki etnik hareketler modern 
dünyada oluşan yeni kimliklere dayalıdır. 

YANıT: E

9. Yeni kimlik arayışına örnek olarak aşağı-
dakilerden hangisi verilir?

A) İşçi hareketleri
B) Devrimci hareketler
C) Alternatif hareketler
D) Makul hareketler
E) Nükleer savaş tehdidi

AÇıKLAMA
Yeni kimlik arayışına iki örnek verebiliriz: Bunlar-
dan biri çevre kirliliği ile ilgili sorunlar diğeri nükle-
er savaş tehdididir. Örneğin nükleer bir savaş in-
sanların oluşturduğu ve ölçülmez nitelikte zararla-
ra yol açabilecek büyük bir tehdittir. Bireylerin tek 
başına bu soruna çözüm bulmaları olanaksızdır. 
Bu durumda bireylerin kendilerini toplumsal sistem 
karşısında aciz hissetmeleri, antinükleer harekette 
olduğu gibi, ortak kimlik etrafında toplanmalarına 
yol açar. Böylece nükleer savaş ya da çevre kirlili-
ği tehdidi bireyleri sürekli olarak toplumsal bir ha-
rekete yönlendirir. 

YANıT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi kimliğe daya-
lı toplumsal hareketlere örnek olarak ve-
rilemez?

A) Köktenci dini hareketler
B) Öğrenci hareketleri
C) Çevreci hareketler
D) İşçi hareketleri
E) Hayvan hakları hareketleri

AÇıKLAMA
Kimliğe dayalı toplumsal hareketlere barış hare-
ketleri, öğrenci hareketleri, nükleer karşıtı hare-
ket, azınlık milliyetçilikleri, eş cinsel hakları, hay-
van hakları, kadın hakları, alternatif tıp, köktenci 
dini hareketler, çevreci hareketler, New Age hare-
ketleri örnek olarak verilebilir.
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11. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ket kimliklerinin kategorileri arasında yer 
almaz?

A) Çalışmalarda yer alan aktif katılımcılar
B) Hedeflere sempati duyanlar ve etkinlikle-

re katılmayanlar
C) Hareketlere çok az ilgili olan tarafsızlar
D) Karşıt hareketlere sempati duyanlar
E) Onursal katılımcılar

AÇıKLAMA
Toplumsal hareket kimliklerinin kategorileri;
• Çalışmalarda yer alan aktif katılımcılar
• Hedeflere sempati duyanlar ve etkinliklere ka-

tılmayanlar
• Hareketlere çok az ilgili olan tarafsızlar
• Karşıt hareketlere sempati duyanlar

YANıT: E

12. Cinsiyet ve soya ilişkin bağlardan bağım-
sız olarak bir kişinin kim olduğunu ve top-
lumsal süreçlerde neye dönüştüğünü ifa-
de eden kimlik kavramı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ulusal kimlik 
B) Etnik kimlik
C) Kollektif kimlik 
D) Bireysel kimlik
E) Kamusal kimlik

AÇıKLAMA
Bireysel kimlik kavramı çoğu sosyolog açısından 
doğası gereği tartışmalıdır. Cinsiyet ve soya iliş-
kin bağlardan bağımsız olarak bir kişinin kim oldu-
ğunu ve toplumsal süreçlerde neye dönüştüğünü 
ifade eder. Birkaç açıdan bireysel kimlik toplum-
sal hareketlere katılımın anlaşılmasında önemli-
dir. Bütün olarak kişisel özelliklerle ilişkilidir, biyo-
lojik kalıtım ve toplumsal yaşamın etkileşimiyle in-
şa edilir, kendine özgü bir biyografi olarak toplum-
sal hareketlere dahil edilir ve içselleştirilir. 

YANıT: D

çıkmış soru 2016-ara sınaV

13. Her türlü kimliğin “öteki”ni tanıma/tanıma-
ma ya da yanlış tanıma eylemleriyle bi-
çimlendiğini savunan düşünür aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Touraine B) Erikson
C) Tarrow D) Tajfel
E) Taylor

AÇıKLAMA
Verilen betimleme Taylor’a aittir.

YANıT: E

çıkmış soru 2014-ara sınaV

14. Alkolik ya da bağımlı olmak aşağıdaki 
hangi tür kimlik grubunda görülebilir?

A) Gönüllü - istenir
B) Gönüllü - istenmez
C) Gönülsüz - istenir
D) Gönülsüz - istenmez
E) Gönüllü

AÇıKLAMA
Alkolik kimlik toplumda gönüllü - istenmez kimlik-
lere örnektir. Aynı zamanda bağımlı olmakta aynı 
kategoridedir.

YANıT: b

15. Hangi yaklaşıma göre, benlik bizim kim 
olduğumuzu belirleyen, kişisel nitelikle-
re, yeteneklere, davranış biçimlerine atfe-
dilen anlamlardır?

A) Postyapısalcı yaklaşım
B) Postmodernizm
C) Psikodinamik yaklaşım
D) Sosyo-dinamik yaklaşım
E) Diyalektik yaklaşım

AÇıKLAMA
Postyapısalcı yaklaşıma göre ise benlik, bizim kim 
olduğumuzu belirleyen, kimlik duygumuzu biçim-
lendiren kişisel niteliklere, yeteneklere ve davra-
nış biçimlerine atfedilen anlamlardır.

YANıT: A
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Geniş kapsamda bireyin kendi benlik duy-
gusuna, kendine ilişkin duygularına ve 
düşüncelerine gönderme yapılarak kulla-
nılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimlik B) İnanç
C) Epistemoloji D) Analitik
E) Anomi

2. Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkile-
şimci yaklaşımın varsayımları arasında 
yer almaz?

A) Bireysel kimlik sembolik etkileşim süre-
ciyle oluşur.

B) Etkileşim sürecinde dil merkezi rol oynar.
C) Kimlik; toplumsal yapı, anlam, bağlam 

tarafından biçimlendirilir.
D) Kimlik; toplumsal yapıyı, anlamı ve bağ-

lamı şekillendirir.
E) Kimlik kültürel faktörlerin bir sonucudur.

3. Aşağıdakilerden hangisi kimliğe ilişkin 
olarak söylenemez?

A) Kimlik karmaşık bir yapıdır.
B) Kimlikler çoklu bir yapıya sahiptir.
C) Bireyler birçok kimliği bir arada taşıya-

mazlar.
D) İstenir kimlikler, olumlu olduğu düşünü-

len kimliklerdir.
E) Gönülsüz kimlik, bireyi başkalarının kate-

gorize etmesiyle oluşur.

4. “Toplumsal değişme ile kimlik arayan davra-
nışlar arasındaki ilişkinin postmodernizmin 
dört özelliğinden kaynaklandığı öne sürülür.”

 Aşağıdakilerden hangisi bu dört özellik-
ten biri değildir?

A) Maddi zenginlik
B) Aşırı bilgi yüklemesi
C) Alternatif kültürel çeşitliliğin birey üzerin-

de yarattığı karmaşa
D) Eşitlik ideali
E) Sistemin kurumsal temelli ve kültürel nor-

matif alternatifleri sağlama konusunda 
yetersizliği

5. I. Eşitlik ideali
 II. Özgün kimlik
 III. Kendilerini tanımlama
 IV. Başkaları tarafından tanınma
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

yeni toplumsal hareketlerin itici gücü ola-
rak değerlendirilir?

A) I ve II B) I, II ve III
C) II, III ve IV D) II ve lV
E) I, II, III ve IV

6. Kimlik oluşumunun bütün popülerliğine 
karşı hala karmaşık bir kavram olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavramın aşırı genişletilmesi
B) Analitik düşüncenin oluşması
C) Feminist hareketlerin gündeme gelmesi
D) Modernleşmenin hız kazanması
E) Bireyselciliğin yoğunlaşmasıM
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7. I. Güçlendirme için kimlik
 II. Strateji olarak kimlik
 III. Hedef olarak kimlik
 Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 

kimlik ile hareket arasındaki ilişkiden kay-
naklanan boyutlar arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II
E) I, II ve III

8. Kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantı-
landıkları ve bireyin kendilik algısı ve çı-
karlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere 
atıf yapan kimlik boyutu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kimlik yakınsaması
B) Kimlik inşası
C) Kimlik çatışması
D) Statü çatışması
E) Sınıf bilinci

9. Aşağıdakilerden hangisinde kimliğin top-
lumsal hareketlerde merkezi rol oynayan 
üç boyutu doğru olarak sıralanmıştır?

A) Bireysel kimlik - Kolektif kimlik - Ulusal 
kimlik

B) Bireysel kimlik - Kolektif kimlik - Kamusal  
kimlik

C) Melez kimlik - Saf kimlik - Küresel kimlik
D) Ulusal kimlik - Siyasal kimlik - Etnik kimlik
E) Azınlık kimliği - Demokratik  kimlik - Ha-

reket kimliği

10. Toplumsal hareketleri kimlik yönelimli 
olarak açıklayan kuram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yeni toplumsal hareketler
B) Mutlak yoksunluk
C) Rasyonel tercih
D) Kaynak hareketliliği
E) Sembolik etkileşimcilik

11. Öznel kimliğin tanımı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bireyin sosyolojik olarak sahip olduğu 
kimlik

B) Bireyin biyolojik kimliği
C) Bireyin kendinden bağımsız kimlik
D) Sosyal - psikolojik kimlik
E) Bireyin kendine ilişkin algısına dayalı 

kimlik

12. bireylerin kim olduklarını ve başka insan-
ların da kendilerine ve diğerlerine ilişkin 
anlayışlarını ifade eden kavram hangisi-
dir?

A) Sosyal Psikoloji
B) Toplumsal Kimlik
C) Öznel Kimlik
D) Nesnel Kimlik
E) Kimlik

13. Aşağıdakilerden hangisi kollektif kimliğin 
canlandırdıkları arasında yer almaz?

A) Çok kültürcülük
B) Kimlik politikaları
C) Etnik köken
D) Cinsiyet karşıtlığı
E) Yaygın kullanılan cinsiyet çalışmaları

14. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sembo-
lik etkileşimci yaklaşımın öncülerinden-
dir?

A) Touraine B) Melucci
C) Mead D) Tilly
E) Durkheim

15. bir toplumsal hareketteki üyeliğe, sınırla-
ra ve eylemlere ilişkin paylaşılan inanışla-
rı ifade eden kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Toplumsal hareket
B) Küreselleşme
C) Kolektif kimlik
D) Tampon mekanizma
E) Anomi
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. A Kimlik kavramı geniş kapsamda bireyin 
kendi benlik duygusuna, kendine ilişkin 
duygularına ve düşüncelerine gönderme 
yapılarak kullanılmaktadır.

2. E Sembolik etkileşimci yaklaşımın varsa-
yımları;

• Bireysel kimlik sembolik etkileşim süre-
ciyle oluşur.

• Etkileşim sürecinde dil merkezi rol oynar
• Kimlik toplumsal yapı, anlam, bağlam ta-

rafından biçimlendirilir.
• Kimlik toplumsal yapıyı, anlamı ve bağla-

mı şekillendirir.

3. C Kimlik karmaşık bir yapıdır. Bireyin top-
lam bütün kimliği birbiriyle örtüşen, üst 
üste gelen boyutlardan ya da alt kim-
liklerden ibarettir. Kimlik, millet, etnisi-
te, bölge, cinsiyet, cinsellik, yaş, kuşak, 
meslek, politik üyelik, çeşitli sosyal grup-
lara üyelik ve yasa dışı gruplarda yer al-
mak ile yakından ilişkilidir. 

4. D Post modernizmin dört özelliği;
• Maddi zenginlik
• Aşırı bilgi yüklemesi
• Alternatif kültürel çeşitliliğin birey üzerin-

de yarattığı karmaşa
• Sistemin kurumsal temelli ve kültürel nor-

matif alternatifleri sağlama konusunda 
yetersizliği

5. C Yeni toplumsal hareketlerin itici güçleri
• Özgün kimlikler
• Kendilerini tanımlama
• Başkaları tarafından tanınma

6. A Toplumsal hareketler alanındaki kültü-
rel yönelimle birlikte bir anlamda yeniden 
keşfedilen kimlik olgusu bütün popülerli-
ğine karşın hala karmaşık bir kavramdır. 
Bunun nedeni kavramın aşırı genişletil-
mesidir. 

7. E Toplumsal hareketlerde kimliğin, hareke-
te yönelik etkisi ve kimlik ile hareket ara-
sındaki ilişki açısından üç boyutlu bir ya-
pıya sahip olduğu söylenebilir. Bu boyut-
lar; güçlendirme için kimlik, strateji olarak 
kimlik ve hedef olarak kimliktir. Burada 
hareketin itici gücü olan ve temel taleple-
ri ifade eden kimliğin hareket içindeki ko-
numlandırılışı söz konusudur. 

8. b Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağ-
lamında kimliğin yapılandırılması temel 
alındığında ise kimliğin iki boyutu tanım-
lanabilir. Kimlik inşası: Kişilerin ve kolek-
tif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin 
kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale 
geldiği süreçlere atıf yapar.M
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9. b Kimliğin toplumsal hareketlerde merke-
zi rol oynayan üç boyutu tanımlanmıştır. 
Bunlar; bireysel kimlik, kolektif kimlik ve 
kamusal kimliktir. Kimliğin iki merkezi bo-
yutu olan bireysel ve kolektif kimlik kamu-
sal kimlik tarafından şekillendirilir. 

10. A Yeni toplumsal hareket kuramcılarına 
göre kimlik hareketleri, dışa vurumcu 
stratejileri işe koşarak egemen kültürde 
dönüşümü ve yeni toplumsal kimliklerin 
tanınmasını talep eder. Bu süreçte kimlik 
ve toplumsal hareket ile hareketin çevre-
si arasında çok boyutlu bir etkileşim söz 
konusudur. 

11. E Kimlik iki boyutta ele alınabilir: Öznel kim-
lik: Bireyin kendine ilişkin algısına daya-
lı tanımladığı kimlik türüdür. Nesnel Kim-
lik: Bireyin kendine ilişkin algısından ba-
ğımsız, biyolojik ve sosyolojik olarak sa-
hip olduğu kimlik türüdür. 

12. b Toplumsal kimlik, bireylerin kim oldukla-
rını ve başka insanların da kendilerine ve 
diğerlerine ilişkin anlayışlarını ifade eder.

 

13. D Kolektif kimliğin canlandırdıkları; çok kül-
türcülük, kimlik politikaları, etnik köken, 
yaygın kullanılan cinsiyet çalışmaları, mil-
liyetçilik, sosyal bilimleri canlandırmıştır. 

14. C Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı sem-
bolik etkileşimcilikle bağlantılıdır ve Willi-
am James ile G. Herbert Mead’ın tartıştı-
ğı pragmatik benlik kuramına dayandırı-
lır. Benlik, insanların iletişim ve dil aracı-
lığıyla kendi doğaları ve toplumsal dünya 
üzerinde düşünmelerini sağlayan insana 
özgü bir yetenektir. Mead’ın yaklaşımı ve 
izleyicileri olan sembolik etkileşimciler üç 
temel varsayımdan hareket eder.

15. C Kolektif kimlik, bir toplumsal harekette-
ki üyeliğe, sınırlara ve eylemlere ilişkin 
paylaşılan inanışları ifade eder. Toplum-
sal hareket bağlamında kimlik söz konu-
su olduğunda otoriteler tarafından kimlik 
ve kolektif kimlik kavramları birbirinin ye-
rine de kullanılabilmektedir. 
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Kadın hareketi, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, özcü-
lük, toplumsal inşaacılık, ataerkillik, sömürgecilik, şarkiyatçılık, kadın 
ve toplumsal cinsiyet, erkek ve toplumsal cinsiyet, Queer kavramları-
nın işlendiği bu ünitede ayrıca, feminist hareket ve değişik ülkelerdeki 
yansımaları anlatılmıştır. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra sorular 
çözülmeli ve yanlış yanıtlar için açıklamalara dönülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

4 2

FEMİNİZMİN bATI’DAKİ TARİHÇESİ
Feminizm içinde iki farklı coğrafyada, iki farklı tarihsel arka planda gelişen ve farklı konulara odakla-

nan hareketler bulunmaktadır. Bunlar Anglo-Amerikan feminizmi ve Fransız feminizmidir.

ANgLO-AMERİKAN FEMİNİZMİ
Daha çok kadın-erkek eşitliğine vurgu yapması ile kadınların farklılıklarını vurgulayan Fransız femi-

nizminden ayrılan Anglo-Amerikan feminizmi kadınların eğitimi gibi toplumsal-kültürel konulara odaklan-
mıştır. 19. ve 20. yy.’ın başlarında gelişen Anglo-Amerikan feminizmi, kadınların oy hakkı talebi vurgu-
suyla bilinir ve Birinci Dalga Feminizmi olarak adlandırılır.

Kadınların oy hakkı talep etmeleri aynı zamanda onların kamusal alan içinde varolma mücadeleleri 
anlamına geldiğinden önemlidir.

KAMUSAL / ÖZEL ALAN
Feministlerin temel aldığı “kişisel alan özeldir” ile özel alanın kadının en fazla baskılandığı alan 

olduğu belirtilmektedir.
Örneğin; bir dokuma işçisinin kızı İngiliz feminist yazar Mary Wollstonecraft’ın 1972’de yayınladığı 

“Kadın Haklarının Korunması” ilk feminist bildiri olarak yorumlanmaktadır.
Kadınlar oy hakkı talep etmek için dernekler kurmuşlardır.
Bu gruplar “sufrajist”ler, kadınların oy kullanma hakkı için mücadeleleri de “sufrajist hareket” olarak 

tanımlanır.

FRANSIZ FEMİNİZMİ
Özellikle edebiyat odaklı gelişen ve daha çok kadın yazını olarak tanımlanan, metinsel tasarımı 

öncelikli olarak çalışma konusu yapan Fransız feminizmi, kendisini “farklılık” kavramı etrafında orga-
nize etmiştir. Fransız feminizmi, İkinci Dalga Feminizm olarak da bilinir. De Beauvair’in kadın doğasını 
reddeden ve toplumsal olarak kadın olunduğunu belirten cümlesi “kadın doğulmaz, olunur” bir anlamda 
toplumsal cinsiyet kavramının ilk formülasyonu olarak sayılabilir. De Beauvoir, feminizmi kadınların ikin-
cil konumuna çözüm getirecek bir ideoloji olarak görmekteydi.

Ataerkillik (Patriyarka): Eş zamanlı olarak erkeklere ve erkekliğe imtiyaz tanıyarak, kadınları ve 
kadınlığı aşağı gören ve kadınları erkek tahakkümü altına alan toplumsal organizasyon biçimidir.

Hegemonya: Baskın gruplar tarafından farklı güç formlarının (ırk, sınıf ve cinsellik) elde tutulmasıdır.
Öznellik: Kişiye ya da özneye olan bilinçli perspektiftir. Her ne kadar “öznellik” kavramı “nesnellik” 

kavramına tezat bir kavram olarak düşünülmüş ve pozitivist toplumsal bilimciler tarafından olumsuz bir 
kavram olarak kullanılmışsa da, anlamsal ve yorumsamacı açıdan toplumsal bilimlerde özel bir öneme 
sahiptir.

FEMİNİST HAREKETLER 5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Fallasantrik/Fallagosantrik: Fallus, yani erkeklik organının sembolik olarak erkeklik temelli bir yak-
laşımı belirtmesidir. Cixous, özellikle “farklılık” temelinde ele aldığı edebiyat alanında bu terimi, “kadın 
yazını” konusunu tartışırken kullanır. Özellikle feminizmin yazınsal etmenleriyle ilgilenen feministler bu 
terim ile dilde erkek egemenliğini belirtirler. Jacques Derrida’dan esinlenerek ürettikleri bu terim, Batı 
dünyasının yazılı ve sözlü kültür arasında bir güç ilişkisi kurmasını ve yazılı kültürü diğerinden üstün 
saymalarını eleştirir.

Toplumsal Cinsiyet: Günümüzde feminist düşüncenin temel aldığı kavramlardan biri toplumsal 
cinsiyet kavramıdır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak kadın ve erkekler için toplumsal 
olarak oluşturulmuş roller ve öğrenilmiş davranış ve beklentilere işaret etmek için kullanılır.

FEMİNİZM İÇİNDE FEMİNİZMLER

RADİKAL FEMİNİZM
Kadınları özgürleştirmenin yolunun tamamen yeni bir düzenden geçmesi gerektiğini vurgulayan 

yaklaşımdır. Radikal feminizm içinde iki ayrı gruptan söz edilebilir; radikal-liberal feministler ve radikal-
kültürel feministler.

Radikal liberal feministler; 60’larda ve 70’lerde ilgi gören fikirleri savunurlar. Kadınların doğurganlık 
özellikleri onların tamamen insan olarak gelişimini engeller. O yüzden kadınların bazı erkeksi özelliklere 
sahip olmaları gerekir.

Heteroseksüellik: Karşı cinse duyulan cinsel ilgi.
Homoseksüellik: Hemcinsine duyulan cinsel ilgi.

LİbERAL FEMİNİZM (bURjUVA FEMİNİZMİ)
Bu yaklaşım, mevcut ekonomik ve toplumsal düzen içinde kadın-erkek eşitliğinin mümkün olabilece-

ğini ileri sürerken, daha çok orta ve üst-orta sınıf kadınların beklentilerini ve taleplerini dillendirmektedir.

MARKSİST (SOSYALİST) FEMİNİZM
Maddeci feminizm olarak da bilinen Marksist feminizm, kapitalist toplumsal organizasyonlarda top-

lumsal cinsiyet analizleri yaparken Marksist teoriden beslenmektedir. Marksist feminizm kadınların öz-
gürleşmesini ekonomik sistemin yeniden organizasyonunda ararken, ataerkillik ve kapitalizm arasındaki 
ilişkiye odaklanır. Bu anlamda kapitalizm içindeki iş gücü dağılımı kadının ikincil durumundaki temel 
sorun olarak görülmektedir.

Kadın Hareketi: Kadın hareketi kavramı, kadınların toplum içindeki konumlarını kadınlar lehine 
değiştirmeyi ve iyileştirme projesi etrafında seferber etmeyi anlatır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Kadınların erkeklerle eşit ekonomik haklara sahip olmak 
için giriştiği zorlu sürecin önemli bir dönüm noktası 8 Mart 1857’dir. ABD’nin New York kentinde tekstil 
sektöründe çalışan kadın işçiler kendilerine ödenen düşük ücretleri, uzun çalışma saatlerini ve insanlık 
dışı çalışma koşullarını protesto etmişlerdir. Ancak yürüyüşte üzerlerine ateş açılan 115 kadın, çıkan 
yangında ölmüştür. 1910’da Kopenhag’da yapılan uluslararası bir toplantıda kadın delegelerin önerisiy-
le o gün ölen emekçi kadınların anısına 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş ve 1975 
yılı da Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlanmıştır.

bATILI OLMAYAN  FEMİNİZMLER

ÜÇÜNCÜ DÜNYA FEMİNİZMİ
Bu terim Batı toplumları dışında yaşayan ve dünyadaki kadın nüfusunu oluşturan çoğunluk kadınları  

ya da Batı’daki siyahi kadın hareketini işaret etmek için kullanılır. Bu akımın en temel eleştirilerinden biri 
ırk sorunsalıdır.

FARKLI ÖRNEKLER: ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA, KAFKASLAR, ORTA 

ASYA’DA FEMİNİZM
Siyahi feministlerin Batılı feministlere karşı geliştirdikleri ve Batılı feministleri beyaz ve etnosantrik 

(Bir olayın ya da olgunun başka toplumlardaki yapılanma ya da uygulanma biçiminin kendi toplumunda-
kinden daha geri olduğunu varsaymak.) olarak niteledikleri eleştireleri dünyanın başka yerlerinde femi-
nist kadınlar seslendirmişlerdir. Ortadoğulu feministler hegemonik bir güç olarak Şarkiyatçılığı (Kültürel 
teorisyen, eleştirme, akademik ve aktivist Edward Said tarafından tartışmaya açılan bir düşünce olan 
Şarkiyatçılık, temel olarak 3 alanı işaret eder. Görüş, temsil, algı ve söylem. 

Orta Doğu ülkelerinde, örneğin Mısır’da kadın hareketleri de daha çok ulus-devlet kurulması süre-
ciyle ilişkilendirilmektedir. Kuzey Afrika ülkeleri Libya, Tunus, Cezayir ve Fas’taki kadın hareketleri de 
sömürgeci ve post-sömürgeci süreçten farklı koşullarda etkilenmiştir. Bu ülkelerde kadın hareketleri 
öncelikle toplumsal değişim ile beraber yürümüştür.
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Sovyet Orta Asya’sına ve Azerbaycan’a bakmak gerekirse, Batılı sömürgelerden farklı olarak 
Sovyetler’de Bolşevik Devrimi’nden sonra 1920’lerde Komünist Parti bir kadın birimi kurmuş ve kadınlar 
hakkında bilgi üretmeye çalışırken, onları dönüştürmeye yönelmiştir.

TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİ

OSMANLI KADIN HAREKETİ
“Erken dönem” olarak bilinen Osmanlı Kadın Hareketi, Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketi (I. Dal-

ga) 1980 sonrası (II. Dalga) Kadın Hareketi ve 1990’lardan sonra gelişen III. Dalga Kadın Hareketi gibi 
dönemlere ayrılabilir.

Serpil Çakır: Türkiye’deki kadın hareketi konusunda genellikle Kemalist devrimle kadın hakları elde 
edildiği fikrini eleştirerek, kadın hareketini daha eski tarihlere götürmüş ve bunu Osmanlı’da aramıştır.

Nükhet Sirman: Osmanlı’daki kadın hareketinin çatışan farklı eksenler üzerinden yürüdüğünü be-
lirtir. “İlerici” olarak nitelendirilenler, kadın özgürleşmesinin uygarlık için bir ön koşul olduğunu savun-
muşlardır.

şirin Tekeli: Görücü usulü evlilikler, boşanmanın erkekler tarafından gerçekleştirilmesi, çok eşlilik 
gibi hususların kadınların eğitimleri ve özgürleşmeleri için temel engeller olarak görüldüğünü belirtir.

İslamcılar: Kadın hakları konusunda Kuran’a sıkı sıkıya bağlı kalınması görüşünü savunmuşlardır.
CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN HAREKETİ
Bu dönemde, kadınlar erkekler gibi kamusal yaşamda görünür hâle getirilmeye çalışılmıştır. Şirin 

Tekeli’ye göre; ilk başlarda elit kadınların seslerinin daha fazla duyulduğunu “kadın sorunu”nun ele alın-
masının bir “devlet feminizmi” içinde geliştiğini belirtir.

Nezihe Muhiddin: I. Dalga Cumhuriyetçi Feminizmin önde gelen isimlerindendir. Kadınlar Halk Fır-
kasının kurucularındandır. Kadınlar Halk Fırkası ve Kadın Birliği; 1923 yılında Nezihe Muhiddin tarafın-
dan kurulmaya çalışılan Kadınlar Halk Fırkası başarısız olunca, tüzüklerinde değişiklik yaparak, 7 Şubat 
1924 tarihinde Kadınlar Birliği ismini alır. Kurucuları arasında, Nezihe Muhiddin, Latife Bekir, Sabiha 
Zekeriya Sertel yer alır.

1980 SONRASI (II. DALgA) KADIN HAREKETİ
1980 askeri darbesi siyasal hayatta bir alan yaratarak farklı feminizmlerin ortaya çıkmasına araç 

olmuştur. Bu dönemde, Osmanlı’daki ve Türkiye’deki kadınlarla ilgili reformlardan sonra, önceki dönem-
lerin eleştirileri yapılmıştır. Aktivist kadınlar, erkek taraflılıklarını ve toplumsal bilimler epistemolojisindeki 
taraflılıkları gidermeye çalışmışlardır.

Kadınların politik olarak erkeklerle eşitliği, aile içi şiddetin ve cinsiyete dayalı işbölümünün ortadan 
kaldırılması gibi konular gündemin öncelikli maddeleri olmuştur.

“Mor Çatı” kadına karşı uygulanan şiddetin engellenmesi konusunda Türkiye’de çalışan ilk organi-
zasyon olarak öne çıkmıştır. 12 Eylül sonrasında gerçekleştirilen ilk miting “Dayağa Karşı Kadın Daya-
nışması Kampanyası”dır.

1980’lerdeki feminist hareket, Ankara ve İstanbul’da küçük ev toplantıları ile başlamıştır. Bu döne-
min feminist yazın hareketi ise YAZKO’nun 1981’de Şirin Tekeli’ye kadın sorunu üzerine yazma teklifi 
getirmesiyle olmuştur.

1980’lerin en önemli kazanımları; 1981 yılında bilinç yükseltme gruplarının kurulması, 1986 yılında 
“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne Türkiye’nin de imza atması, 1987’de 
dayağa karşı kampanya yürütülmesi sayılabilir. 1980’li yılların ilk feminist örgütlenmesi 1984 yılında 
kurulan Kadın Çevresi olmuştur.

Feminist Dergi ve Pazartesi dönemin kadın dergileridir.
1980’lerde akademik ortamda Aytunç Altındal’ın hazırladığı “Türkiye’de Kadın: Marksist Bir Yakla-

şım” adlı çalışma ise, Türkiye’deki kadın konusunu doğrudan Kemalizm ile ilişkilendiren görüşe eleştiri 
getirmiştir. Marksist bakış açısıyla yazılan bir başka eser “Türkiye’de Kadın Olmak”tır. Sibel Özbudun 
yazmıştır.

1980’lerde ortaya çıkan en önemli alanlardan diğeri de İslam ve Feminizm ilişkisidir. İslamcı femi-
nistlerin talep alanları en fazla örtünme ya da türban konusunda görülmektedir.

1990 SONRASI (III. DALgA) KADIN HAREKETİ
Kadın hareketi, 1990’larda o zamana dek ayrılmamış reformist, sosyalist ve radikal feminizm yo-

rumlarının ayrışmaya başlandığı bir harekete dönüşmüştür. Kürt kadınlarının feminist talepleri de yeteri 
kadar değerlendirilememiştir. 1980’lerin feminist hareketi içinde yer almayan Kürt kadınlar, yarı feminist 
bir hareket başlatmışlardır.
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ERKEKLİK ÇALIŞMALARI
2000’li yıllarda, 1990’lı yılların feminizminin heteroseksist olduğunun eleştirisi yapılmış, heterosek-

süellik ve homoseksüellik konuları gündeme gelmiştir.
antropolog matthew guttman, yeni cinsiyet çalışmalarında “erkeklik” teriminin kullanımları 
üzerinde dururken bu kavramın dört farklı gösterge alanını belirlemektedir:

 ➣ Erkek	kimliği
 ➣ Erkeklik
 ➣ Erkeksi	nitelikler
 ➣ Erkeklik	rolleri

Hegemonik erkeklik: Küçük bir grubun erkeklik oluşumlarını, ideallerini ve pratiklerini nasıl yönet-
tiği ve bunları dayattığıyla ilgilidir.

Hegemonik erkeklik diğer erkek ve kadınları etkisi altına alsa da, onlar tarafından değiştirilebilir. 
Hegemonik erkeklik kavramı, bundan yaklaşık olarak 25 yıl önce Connel tarafından ortaya konduğunda 
erkekler, toplumsal cinsiyet ve toplumsal hiyerarşiler üzerinden bir tanımlama getirmiş ve Corrigon, Con-
nell ve Lee tarafından sistematize edilmiştir. Örneğin erkeklik, Batı toplumda heteroseksüellik, evlenme, 
otorite ve fiziksel güç ile ilişkilendirilmektedir. Doğu toplumlarında ise daha çok onur kavramı üzerinden 
yürümektedir.

QUEER VE QUEER TEORİ
Türkçe’de tam karşılığı olamayan Queer sözcüğü, acayip, garip, homoseksüel, sahte, tuhaf, ya-

dırganan gibi farklı anlamlar karşılığında kullanılmakta; ayrıca “terso” sözcüğü bazı gruplarda “queer” 
yerine kullanılmaktadır. Queer teori, temel olarak “normatif” olma ve “heteroseksüellik” durumunu; sos-
yalleşme ve cinsel kimliğin etkilerini sorgulamaktadır. Türkiye’de cinselliğin Queer bağlamında sorgu-
lanması, heteroseksüel cinselliğin de sorunsallaştırılmasına neden olmuştur. Konuya heteroseksizm ve 
ataerkillik üzerinden yaklaşması ataerkilliğin eleştirisini yapması bakımından cinsel kimliklerin de kimlik 
politikası yönünü vurgulamaktadır. Queer teori bu noktada feminist teoriye katkıda bulunur.

LgbTT HAREKET
Türkiye’de 1990’larda önem taşıyan ve akademi dışında gelişen LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, 

Travesti ve Transseksüel) hareketi sivil toplum örgütleri feminizm içinde ve ötesinde önemli bir dönüm 
noktası olmuştur. Türkiye’de kadın hareketinin de önündeki en büyük engellerden biri olan “hegemonik 
erkeklik” bu hareketin de en büyük sorunsalı idi.

TÜRKİYE’DE FEMİNİST HAREKETİN ÇALIŞMA KONULARI
şiddet: 1999 yılında Türkiye genelinde düzenlenen Kadın Sığınakları ve I. ve II. Kurultayları tu-

tanaklarının yayınlanması kadına yönelik şiddet konusunun gündemdeki yerini korumasına yardımcı 
olmuştur.

İSTİHDAM VE KADIN EMEĞİ
90’ların en önemli konularındandır. İstanbul gecekondularında “ucuz” kadın emeği, bu emeğin yarat-

tığı üretim alanı ve bu üretim alanıyla beraber ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik ilişkileri incelemiştir.
Uçan Süpürge: 1996 yılında Ankara’da, başından beri kadın hareketi içinde bulunan kadınlar tara-

fından kurulan bir kadın kuruluşudur.
Enformel Sektör: Piyasa dışı, çalışmaları anlatmak için kullanılan terim. Bu kavramın içine aldığı 

alanlar çok geniştir. Ev içi emeği, tüketime yönelik çalışma, piyasa dışı üretken emek, yasa dışı ticaret 
vb. bu sektörün içine girmektedir.

YOKSULLUK
Türkiye’de feminist bir bakış açısıyla yoksulluk olgusu olarak son on yılda tartışılmış bu konuda 

araştırmalar yapılmıştır. Yoksulluk ve kadınlar arasındaki kavramsal ilişkiyi değerlendirmede önemli bir 
kavram “yoksulluğun kadınlaşması” kavramıdır. Dione Piarce tarafından ilk olarak 1978 yılında kullanıl-
mıştır.

KADIN EMEĞİ, EV İÇİ EMEK
Emek, daha çok “ücretli” emeğin eş anlamlısı olarak kullanılır. Ancak özellikle antropolojide gelişen 

feminist tartışmalar ekseninde “ev içi emeğinin emeğe dönüşmesi” ya da sosyolojik analizlerde ücretli 
istihdamdan ziyade çalışmayla da eşitlenmiştir.

Bu terimin toplumsal bilimlerde kullanılması aynı zamanda kamusal / özel alan tartışmasına da kat-
kıda bulunduğundan önemlidir.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi feminist hareket-
lerde ön plana çıkan konular arasında yer 
almaz?

A) Soğuk Savaş’ın durdurulması
B) Kadın erkek eşitliği
C) Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önle-

mesi
D) Kadın ticaretinin yasaklanması
E) Kadına karşı sömürünün durdurulması

AÇıKLAMA
Feminist hareketlerde ön plana çıkan konular; ka-
dın erkek eşitliği, kadına karış her türlü ayrımcılı-
ğın önlenmesi, kadın ticaretinin yasaklanması, ka-
dına karşı sömürünün durdurulması

YANıT: A

2. baskın gruplar tarafından farklı güç form-
larının elde tutulması ve kullanılmasına 
ne ad verilir?

A) Öznellik B) Epistemoloji
C) Hegemonya D) Feminizm
E) Kollektif kimlik

AÇıKLAMA
Hegemonya, baskın gruplar tarafından farklı güç 
formlarının toplumsal cinsiyet, ırki, sınıf ve cinsel-
lik gibi elde tutulması ve kullanılması. Feministler 
için en güçlü hegemonya biçimlerinden biri ataer-
killik olarak adlandırılmaktadır. 

YANıT: C

3. Erkeklik organının sembolik olarak erkek-
lik temelli bir yaklaşımı belirtmesine ne ad 
verilir?

A) Egosantrik B) Ataerkillik
C) Anaerkillik D) Feminizm
E) Fallosantrik

AÇıKLAMA
Fallosantrik/Fallogosantrik: Fallus, yani, erkeklik 
organının sembolik olarak erkeklik temsili bir yak-
laşımı belirtmesi. Cixous özellikle “farklılık” teme-
linde ele aldığı edebiyat alanında bu terimi “kadın 
yazını” konusunu tartışırken kullanır. Özellikle fe-
minizmin yazınsal etmenleriyle ilgilenen feminist-
ler bu terim ile dilde erkek egemenliğini belirtirler. 

YANıT: E

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk feminist bildi-
ridir?

A) Kadın Doğulmaz Olunur
B) Kadın Haklarının Korunması
C) Uçan Süpürge
D) Ev İçi Emek
E) Sıcak Tencere

AÇıKLAMA
Bir dokuma işçisinin kızı İngiliz feminist yazar Mary 
Wollstonecraft’ın 1792’de yayınlandığı “Kadın 
Haklarının Korunması” ilk feminist bildiri olarak yo-
rumlanmaktadır. Bu çalışmasıyla yazar kızlarla er-
keklerin eşit eğitim görme olanaklarını engelleyen 
Fransız devrimcilerine karşın görüş belirtmiştir. 
Fransız devrimciler kadınlarla erkekleri eşit birey-
ler olarak görmüyorlardı. Ancak Wollstonecraft’a 
göre kadınların süs bebekliğine ve ev işine mah-
kum edilmesi kadın doğasının gereği değildi.

YANıT: b

5. Erkeksi kadın olmak yerine kadınsı kadın 
olmayı daha değerli bulan yaklaşım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Radikal feminizm
B) Liberal feminizm
C) Radikal kültürel feminizm
D) Fransız feminizm
E) Marksist feminizm

AÇıKLAMA
Radikal-kültürel feministler kadınlık değerlerini sa-
vunduklarından ve bunları kutladıklarından, “er-
keksi” kadın olmak yerine “kadınsı” kadın olma-
yı daha değerli bulmakta ve kültürel olarak kadın-
lık değerlerini yüceltmektedirler. Radikal feminizm, 
ataerkil düzen tarafından verilen bazı kadın özel-
liklerini ön plana çıkarmıştır. 

YANıT: C

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

52

6. “Kadın doğulmaz, olunur” ifadesi ile kadın 
olmanın toplumsal olarak yaratıldığının 
altını çizen kuram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Erik Erikson
B) Simone de Beauvoir
C) Emilie Durheim
D) Alaine Touraine
E) Karl Marx

AÇıKLAMA
Fransız feminizminin öncü isimlerinden Simone de 
Beauvoir “kadın doğulmaz, olunur” ifadesiyle ka-
dın olmanın toplumsal olarak yaratıldığının altını 
çizmiştir. Sonraki yıllarda, Amerikalı feminist Joan 
Scott da toplumsal cinsiyet teriminin analitik bir ka-
tegori olarak kullanımına dikkat çekmiştir. 

YANıT: b

7. bir olayın ya da olgunun başka toplum-
lardaki yapılanma ya da uygulanma biçi-
minin kendi toplumundakinden daha geri 
olduğunu varsayan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Şarkiyatcılık B) Sömürgecilik
C) Devletcilik D) Etnosantrik
E) Diyaspora

AÇıKLAMA
Etnosantrik yaklaşım, bir olayın ya da olgunun 
başka toplumlardaki yapılanma ya da uygulanma 
biçiminin, kendi toplumundakinden daha geri oldu-
ğunu varsaymak anlamında kullanılır. 

YANıT: D

8. bir görüş, temsil algı ve söylem biçimine 
ne ad verilir?

A) Etnosantrik B) Diyaspora
C) Şarkiyatcılık D) Sömürgecilik
E) Epistemoloji

AÇıKLAMA
Kültürel teorisyen, eleştirmen, akademik ve akti-
vist Edward Said tarafından tartışmaya açılan Şar-
kıyatçılık temel olarak üç alanı işaret etmektedir. 
Şarkıyatçılık bir görüş, temsil, algı ve söylem biçi-
midir. Buna göre, Batı kaynaklarındaki Doğu algı-
sı, aslında sömürgeci bir ideolojidir ve Batılılara ait 
Doğu hakkındaki jeopolitik bir bilincin, estetik, bi-
limsel, ekonomik, sosyolojik, tarihsel ve felsefi me-
tinler içinde yayılmasına işaret eder. Bu anlamda 
Şarkıyatçılık, aynı zamanda bir akademik alanı da 
belirtirken, adı konmayan bir coğrafya olarak da 
İslam fikrine gönderme yapar. 

YANıT: C

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’daki ilk 
feminist örgüttür?

A) Kaktüs
B) Kadın Halk Fırkası
C) Kadın Birliği
D) Teali-i Nisvan
E) Terakki perver

AÇıKLAMA
“Erken dönem” olarak bilinen Osmanlı Kadın Ha-
reketi, Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketi, 1980 
sonrası Kadın Hareketi ve 1990’lardan sonra geli-
şen III. Dalga kadın hareketi gibi dönemlere ayrı-
labilir. Daha kabaca bir sınıflama ise I. Dalga ve II. 
Dalga kadın hareketi olarak yapılabilir. Buna göre 
de, 40-45 yıllık bir hazırlık dönemi ile oluşmuş olan 
1910-1920 arası dönem ve büyük bir duraklama 
dönemi ile gelen 1980 sonrası dönem de II. Dalga 
olarak isimlendirilmektedir. Osmanlı’da ilk feminist 
örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu. 

YANıT: D

10. Aşağıdaki illerden hangisinde ÇATOM   
faaliyet göstermemektedir?

A) Elazığ B) Diyarbakır
C) Kilis D) Şanlıurfa
E) Adıyaman

AÇıKLAMA
Başbakanlık Kadın Sorunları Genel Müdürlüğü 
ve ÇATOM: 1990’da kurulan Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı feministleri Kadın Bakanlığı ça-
tısında ortak hareket etmeye çağırmıştır. Ancak, 
Devletin kadın “sorununa” bir müdahalesi olarak 
görülen Başbakanlık Kadın Sorunları Genel Mü-
dürlüğü ve bu oluşum üzerine birçok tartışma ol-
muştur. Başlıbaşına bir kadın projesi olmasa da 
ÇATOM’un bir parçası olarak 1995 yılında kurul-
muştur. ÇATOM, kadınların geleneksel aktivitele-
riyle onları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şu an-
da 9 ilde-Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gazian-
tep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 30 
adet ÇATOM faaliyet göstermektedir.

YANıT: A
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11. Kadın Çevresi’nde tanışan kadınların ilk 
çıkardıkları yayın aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Hanımlara Mahsus Gazete
B) Somut
C) Feminist Dergi
D) Pazartesi
E) Kaktüs

AÇıKLAMA
Feminist Dergi: Daha çok kendilerine radikal femi-
nist diyen kadınlar tarafından çıkarılıyor olsa da, 
bu kadınlar hareket içinde diğer kadınlarla ortak 
davranmışlardır. Daha sonra Kadın Çevresi’nden 
ayrılan bir grubun çıkardığı Sosyalist Feminist 
Kaktüs, teorik olarak Feminist Dergi’yi çıkaran ka-
dınlardan ayrılmıştır. Kaktüs’ü çıkaran kadınlar, 
özellikle sosyalist kadınlara hitap etmek istedikle-
rinden, dergi adında “ sosyalist “ sözcüğü kullanıl-
mıştı. Kadın çevresinde tanışan kadınların ilk çı-
kardıkları yayın Feminist Dergi’dir. 

YANıT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi birinci ve ikin-
ci dalga kadın hareketlerinin aralarındaki 
benzerliklerden biri değildir?

A) Her iki hareketin de eğitimli kentli ve orta 
sınıf   kadınlardan gelmesi

B) Her iki hareketin de belirgin bir lider çıka-
ramamış olması

C) Her iki harekette de organizasyonun kü-
çük gruplarda gerçekleştirilmesi

D) Her iki hareketin de merkezi bir yapıdan 
yoksun olması

E) Her iki hareketinde kent hareketi olmak-
tan çıkması

AÇıKLAMA
I. dalga ve II. dalga hareketleri arasındaki benzer-
likler;
• Her iki hareketin de eğitimli, kentli ve orta sınıf 

kadınlardan gelmesi
• Her iki hareketin de belirgin bir lider çıkarma-

mış olması
• Her iki harekette de organizasyonun küçük 

gruplarca gerçekleştirilmesi
• Her iki hareketin de merkezi bir yapıdan yok-

sun olmasıdır.
YANıT: E

çıkmış soru 2014-Tek Ders

13. Aşağıdakilerden hangisi M. Guttman’ın 
yeni cinsiyet çalışmalarında “erkeklik” teri-
minin kullanımları üzerinde durduğu farklı 
gösterge alanlarından biri değildir?

A) Erkek kimliği B) Erkeksilik
C) Erkeksi nitelikler D) Erkeklik rolleri
E) Erkek yönetimi

AÇıKLAMA
M. Guttman erkek yönetimi üzerinde herhangi bir 
çalışma yapmamıştır. 

YANıT: E

çıkmış soru 2014-Tek Ders

14. Aşağıdakilerden hangisi Üçüncü Dünya 
Feminizmi içinde ele alınamaz?

A) Orta Asya’daki feminist hareket
B) Kafkaslar feminizmi
C) Orta Doğu feminizmi
D) Kuzey Afrika feminizmi
E) Anglo-Amerikan feminizmi

AÇıKLAMA
Feminist hareketler Anglo-Amerika ve Fransız fe-
minizmi ortaya çıkmıştır. III. Dünya Feminizmi da-
ha sonraki yıllarda belirmiştir. Ayrıca, III. Dünya 
olarak kastedilen bölge Orta Doğu’dur. Amerika 
bu bölgede yer almamaktadır. 

YANıT: E

15. Herhangi bir cerrahi müdahale geçirmiş 
ya da geçirmemiş kadın veya erkeklerden 
biyolojik cinsiyetine ve görünümüne mü-
dahale edenlere ne ad verilir?

A) Lezbiyen B) Gay
C) Hegomonik erkeklik D) Homoseksüel
E) Transgender

AÇıKLAMA
Transgender: Herhangi bir cerrahi müdahale geçir-
miş ya da geçirmemiş kadın veya erkeklerden bi-
yolojik cinsiyetine ve görünümüne bir şekilde mü-
dahale edenlerin tamamını kapsayacak şekilde, İn-
gilizce bir tanımlama olup Türkçe’deki travesti ve 
transseksüel tanımlamalarının ikisini de kapsar. 

YANıT: E
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Genel olarak kollektif olarak gerçekleşti-
rilen, bilinç arttırıcı ve toplumsal değişimi 
ve mevcut düzen içindeki güç ilişkilerini 
ezilenler lehine değiştirmeyi hedefleyen 
hareketler olarak tanımlanan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal hareketler
B) Sömürgecilik
C) Yönetişim
D) Asimilasyon
E) Hegemonya

2. Osmanlı kadın tarihinde  1890’larda çıka-
rılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaktüs
B) Hanımlara Mahsus Gazete
C) Somut
D) Pazartesi
E) Feminist dergi

3. Aşağıdakilerden hangisi şiddetin engel-
lenmesi konusunda Türkiye’de çalışan ilk 
organizasyonudur?

A) Kadın evleri
B) ÇATOM
C) Mor çatı
D) KAMER
E) Kadın emeği

4. bilgi ve bilim terimlerinden türeyen ve bi-
limin bilgisi anlamına gelen kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Antropoloji
B) Epistemoloji
C) Demagoji
D) Etnosantrik
E) Diyaspora

5. 1997 yıldan beri Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesi’nin  23  ilinde kadının in-
san hakları konusunda çalışan kadın ör-
gütü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uçan Süpürge
B) ÇATOM
C) Kadın Çevresi
D) KAMER
E) Kadın Birliği

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de er-
keklik konusunda ilk kurumsal çalışma-
lardan birini yapmıştır?

A) Deniz Kandiyoti
B) Serpil Sancar
C) Necla Açık
D) Aytunç Altındal
E) Ecevit

7. Aşağıdakilerden hangisi yeni cinsiyet ça-
lışmalarından erkeklik teriminin kullanımı 
üzerindeki gösterge alanlarından biri de-
ğildir?

A) Erkek kimliği
B) Erkeklik
C) Erkeksi kadınlık
D) Erkeksi nitelikler
E) Erkeklik rolleri
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8. Aşağıdakilerden hangisi  LGbTT hareket-
leri arasında yer almaz?

A) Homosapiens
B) Gay
C) Biseksüel
D) Transseksüel
E) Travesti

9. Genel anlamı ile eş cinsellere ilişkin olum-
suz duygu, tutum ve davranışlara ne ad 
verilir?

A) Heteroseksüel
B) Hegemonya
C) Homoseksüel
D) Homofobi
E) Biseksüel

10. Piyasa dışı çalışmaları anlatmak için aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A) Formel sektör
B) Birincil sektör
C) Enformel sektör
D) İkincil sektör
E) Çekirdek sektör

11. Amacı kadın kuruluşları ve kadın hareke-
tine dayalı kişiler arasında iletişim iş bir-
liği ve dayanışmayı arttırmak olan ve on-
ların deneyimlerini genç kuşaklara aktar-
mak için ulusal ve uluslararası bir iletişim 
ağı oluşturan kadın örgütü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kadın hareketi
B) Uçan Süpürge
C) Kadın emeği
D) Kadın çevresi
E) KAMER

12. Aşağıdakilerden hangisi feminist hareket-
ler içindeki yaklaşımlardan biri değildir?

A) Kadın - erkek eşitliği
B) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi
C) Kadının kadınlarla ilgili mesleklerde ça-

lışması
D) Kadın ticaretinin yasaklanması
E) Kadına karşı sömürünün durdurulması

13. İkinci Dalga Feminizm olarak da bilinen 
akımın diğer adı nedir?

A) Amerikan Feminizmi
B) Kamusal Feminizm
C) Liberal Feminizm
D) Fransız Feminizmi
E) Radikal Feminizm

14. Kadın olmanın toplumsal olarak yaratıl-
dığını aşağıdakilerden hangisi en iyi ifa-
de eder?

A) Kadın, kadındır.
B) Kadın, erkekten sonra gelir.
C) Kadının yeri evidir.
D) Kadın bir biyolojik üretim aracıdır.
E) Kadın doğulmaz, olunur.

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döne-
minde feminizm adına kazanımlar arasın-
da yer almaz?

A) 40’dan fazla kadın derneği
B) Eğitim ve iş alanında kazanımlar
C) Aile kanununda değişikliklere rağmen 

çok eşliliğin arttırılması
D) Oy hakkı talebinin artması
E) Memur olma, fabrikalarda çalışma haklarıtM
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. A Toplumsal hareketler genel olarak kol-
lektif olarak gerçekleştirilen, bilinç arttırı-
cı ve toplumsal değişimi ve mevcut dü-
zen içindeki güç ilişkilerini ezilenler le-
hine değiştirmeyi hedefleyen hareketler 
olarak tanımlanır.

2. b “Erken dönem” olarak bilinen 1890’larda 
yayıncılık faaliyetleri de sürmüştür. Bu 
dönemde Hanımlara Mahsus Gazete çı-
karılmıştır. Osmanlı kadın tarihinde Fat-
ma Aliye, Nigar Hanım, Makbule Leman 
gibi kadınların, kadın hakları konusunda 
çalışmaları bulunmaktadır. 

3. C Kadınların politik olarak erkeklerle eşitli-
ğinin sağlanması, aile içi şiddetin ve cin-
siyete dayalı işbölümünün ortadan kal-
dırılması gibi konular gündemin öncelik-
li maddeleri olmuştur. Özellikle, aile içi 
şiddet konusunun tartışılmasıyla bu ko-
nu kamusal alanda daha görünür hale 
gelmiş; Mor Çatı da kadına karşı uygu-
lanan şiddetin engellenmesi konusunda 
Türkiye’de çalışan ilk organizasyon ola-
rak öne çıkmıştır. 

4. b Epistemoloji: Yunanca’daki bilgi ve bi-
lim terimlerinden türeyen ve bilimin bilgi-
si anlamına gelen bu terim, bilginin han-
gi koşullarda, kimlerden ve kimler tarafın-
dan edinildiğini sorgular. Feministler, ta-
rih boyunca sözü edilen bilginin, ismi kon-
maksızın, erkek bilgisi olduğunu ve eril bir 
ideoloji tarafından üretildiğini belirttirdiler. 
Ancak, bunun yerine koydukları, “kadın 
bilgisi” ise oldukça tartışmalı bir konudur; 
çünkü, kadın bilgisi ile hangi kadının kast 
edildiği muğlak hale gelmektedir. 

5. D KAMER: 1997 yılından beri Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’nin 23 ilinde 
kadının insan hakları konusunda çalışan 
bir kadın örgütüdür.

6. A Türkiye’de erkeklik konusunda ilk ku-
ramsal çalışmalar arasında, Deniz 
Kandiyoti’nin Müslüman toplumlarda er-
keklerin paradoksları üzerinde yaptığı 
çalışma önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, 
Kandiyoti, 2000’li yılların başında med-
yada görünürlük kazanan transseksülle-
ri, toplumsal cinsiyet ideolojisi ve özellikle 
de kadınların ikinci durumları bağlamın-
da değerlendirilmiştir. 

7. C Yeni cinsiyet çalışmalarında “erkeklik” te-
riminin kullanımları üzerindeki dört farklı 
gösterge;

• Erkek kimliği
• Erkeklik
• Erkeksi nitelikler
• Erkeklik rolleri

8. A Türkiye’de 1990’larda önem taşıyan ve 
akademi dışında gelişen LGBTT hareke-
ti sivil toplum örgütleri feminizm içinde ve 
ötesinde önemli bir dönüm noktası yarat-
mıştır. Kurulan gruplar arasında Lamb-
daistanbul, Türkiye’de ilk gay ve lezbiyen 
dergi çıkaran Kaos GL, Pembe Üçgen İz-
mir Eşcinsel Kültür Grubu sayılabilir. M
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9. D Homofobi: Genel anlamıyla eş cinselle-
re ilişkin olumsuz duygu, tutum ve dav-
ranışlar olarak tanımlanır. Homofobi, ki-
şisel bir korku ve irrasyonel bir inanç ol-
manın çok ötesinde kültür ve anlam sis-
temleriyle, kurumlar ve toplumsal gele-
neklerle ilişkili olarak ele alınması gere-
ken politik bir alanda oluşan, gruplar ara-
sı bir sürece işaret eder. Homofobi, da-
ha bireysel süreçlerin de etkilediği, eşcin-
sellerin ve biseksüellerin bir dış grup ola-
rak kavramsallaştırılması sonucunda olu-
şan ve belirli stereotiplerin eşlik ettiği bir 
gruplar arası ilişki ideolojisi olarak görüle-
bilir. Homofobik ideoloji kendiliğinden ki-
şisel bir özellik olarak değil, belirli bir sos-
yo-kültürel bağlam içinde oluşur. Kültürel 
ve bireysel koşullar ve süreçlere dayalı 
bütün köklerine rağmen pek çok toplum-
sal psikolog homofobinin ırkçılık ve sek-
sizm bağlantıları içinde anlaşılabileceğini 
düşünür. Homofobi bu anlamda seksiz-
min önemli bir uzantısıdır. 

10. C Enformel sektör: Piyasa dışı çalışmaları 
anlatmak için kullanılan terimdir. Bu kav-
ramın içine aldığı alanlar çok geniştir: ev 
içi emeği, tüketime yönelik çalışma, pi-
yasa dışı üretken emek, yasa dışı ticaret 
vb. bu sektörün içine girmektedir.

11. b Uçan Süpürge: Amacı kadın kuruluşları 
ve kadın hareketine duyarlı kişiler arasın-
da iletişim, iş birliği ve dayanışmayı arttır-
mak, onların deneyimlerini genç kuşakla-
ra aktarmak için ulusal ve uluslararası bir 
iletişim ağı oluşturan kadın kuruluşudur.

12. C Kadının sadece kadınlarla ilgili meslek-
lerde çalışması feminist hareketler için-
deki yaklaşımlardan değildir. Temel ola-
rak kadın - erkek eşitliğini, kadına karşı 
ayırımcılığın, kadın ticaretinin, sömürü-
nün durdurulmasıdır.

13. D 1970’lerde ve sonrasında gelişen Fran-
sız feminizmi, İkinci Dalga Feminizm ola-
rak da bilinir. Kadın erkek farklılıkları ko-
nusuna edebiyat alanı dışında yaklaşan 
Fransız feministi Simone de Beauvoir’in 
1949 yılında yayınladığı İkinci Cinsiyet 
aynı zaman da Marksist/Sosyalist femi-
nizmin klasiklerinden biri olarak sayılır. 

14. E Kadın tarih boyunca erkeğin “öteki”si ola-
rak ikincil konuma itildiğini ve kendi öz-
nelliğinin hiçe sayıldığını öne sürmüş-
tür. De Beauvoir’in kadın doğasını red-
deden ve toplumsal olarak kadın olundu-
ğunu belirten cümlesi “ kadın doğulmaz, 
olunur, ” bir anlamda toplumsal cinsiyet 
kavramının ilk formülasyonu olarak sa-
yılabilir. De Beauvoir, feminizmi kadınla-
rın ikincil konumuna çözüm getirecek bir 
ideoloji olarak görmekteydi. De Beauvo-
ir, reformcu, yani iyileştirici bir anlayış ye-
rine, radikal bir feminizm anlayışını öne-
riyordu. 

15. C Osmanlı Dönemi kazanımları: Oy hakkı 
talebinin artması, çok eşliliğin sınırlandı-
rılması, üniversitede okuma, memur ol-
ma, fabrikalarda çalışma, 27 kadın der-
gisi, 40’dan fazla kadın derneği. (1908-
1923 arasında)
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ARA DENEME SıNAVı - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin en 
temel konularından biridir?

A) Sözlü tarih
B) Aidiyet
C) Toplumsal değişme
D) Demokrasi
E) Kültür

2. britanya’da  18. yüzyılın ikinci yarısından 
19. yüzyılın ilk yarısına kadar ki dönem-
de hızla gerçekleşen toplumsal, ekono-
mik, demografik ve teknolojik değişimle-
re ne ad verilir?

A) Fransız Devrimi 
B) Endüstri Devrimi
C) Rönesans 
D) Aydınlanma
E) Skolastik Dönem

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değiş-
meyi etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Kültür
B) Sınıf çatışması
C) Fiziksel çevre
D) Endüstri çevresi
E) Demografi

4. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi uygar-
lıkları kültürel / dinsel özelliklerine göre 
kategorilere ayırmış; uygarlıkların çoğu-
nun modernleşmek istediğini ama batılı-
laşmak istemediğini iddia etmiştir?

A) Marx B) Weber
C) Comte D) Durkheim
E) Huntington

5. Toplumsal hareketlerin temelinde yatan 
davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barış hareketi
B) Kollektif davranış
C) Bağımlılık hareketi
D) Kurumsal davranış
E) Örgütsel bağlılık

6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ket türlerinden biri değildir?

A) Demokratik  hareketler
B) İfade özgürlüğü
C) İşçi hareketleri
D) Barış hareketleri
E) Taktik hareketleri

7. Aşağıdakilerden hangisi  MbSb  hareket-
leri içinde yer almaz?

A) Makul olma
B) Beraberlik
C) Birlik
D) Sayı
E) Bağlılık

8. Aşağıdakilerden hangisi değer yönelimli 
toplumsal hareketlerle bağdaşır?

A) Normlar B) Gelenekler
C) Örgütlenmeler D) Çılgınlıklar
E) Değerler

9. 1970’lerin yeni siyasal ortamını şekillen-
diren öğrenci gösterileri aşağıdaki ülke-
lerden hangisinde ilk baş göstermiştir?

A) Almanya B) Fransa
C) Britanya D) Meksika
E) İspanyol

10. Toplumun geneline ulaşan, meşruyeti ta-
nınmış hareket biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Faşizm
B) Terörizm
C) Özel suç
D) Sosyo politik hareketler
E) Sosyo kültürel hareketler

11. Günümüzde teknolojiye karşı olan grupla-
rın hareketi nasıl adlandırılır?

A) Terörizm
B) Özel suç
C) Neo-ludizm
D) Post modernizm
E) Feminizm
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12. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak top-
lumsal hareketlerin vurguladıklarından 
değildir?

A) Toplumların sınıfsal yapısının değiştiğine
B) Siyasetin alanlarının genişlemesi
C) Karar alma süreçlerine katılma
D) Yatay bir ilişkiye dayanan esnek yapıla-

rın kurulması gerekliliği
E) Farklı mücadele alanlarında farklı kimlik-

lerin ön plana çıkmasına

13. Kimlik olgusunun  1940’larda sosyal bi-
limlerde kullanılmaya başlanması aşağı-
daki kuramcılardan hangisinin öncülü-
ğünde gerçekleşmiştir?

A) Taifel
B) Erikson
C) Berger
D) Touraine
E) Piaget

14. Yeni toplumsal hareketlerin oluşumu aşa-
ğıdakilerden hangisine dayanır?

A) Kollektif kimlik
B) Karşıt hareketler
C) Milli bilinç
D) Aktivist hareket
E) Küresel güç

15. Toplumsal hareketlerdeki kimlik olgusu 
aşağıdaki açılardan hangisi ile ele alın-
maz?

A) Sistemin zorlukları açısından
B) Hareketlerin nitelikleri açısından
C) Çevreyle etkileşimi açısından
D) Harekete katılan aktörlerin konumu açı-

sından
E) Harekete katılan aktörlerin kimlikleri açı-

sından

16. Nükleer savaş, çevre kirliliği gibi tehdit-
ler, bireylerin neyin etrafında toplanmala-
rına yol açar?

A) Yeni kimlik
B) Rasyonel eylem
C) Ortak kimlik
D) Yeni devlet
E) Toplumsal kimlik

17. Kadınların eğitimi gibi toplumsal kültürel 
konulara odaklanan kadın erkek eşitliğine 
vurgu yapan feminizm türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Fransız feminizmi
B) Kadın yaşamı
C) İkinci dalga feminizm
D) Birinci dalga feminizm
E) Radikal feminizm

18. biyolojik cinsiyetten farklı olarak kadın ve 
erkekler için toplumsal olarak oluşturul-
muş roller ve öğrenilmiş davranış ve bek-
lentilere ne ad verilir?

A) Öznellik
B) Epistemoloji
C) Toplumsal cinsiyet
D) Analitik
E) Yönetişim

19. şirin Tekeli’ye göre Cumhuriyet Dönemi 
kadın hareketi hangi feminizm içinde ge-
lişmiştir?

A) Marksist feminizm
B) Devlet feminizm
C) Muhafazakar feminizm
D) Radikal feminizm
E) Orta Doğu feminizm

20. Aşağıdakilerden hangisi bir kadının fizik-
sel olarak gücünü belirtmek için kullanı-
lan bir tanımdır?

A) Erkeklik
B) Kadınlık
C) Erkek Fatma
D) Doğal kadın
E) Kadın gibi kıvırtmamak

1. C
2. B
3. D
4. E
5. B

6. E
7. B
8. E
9. B

10. D

11. C
12. B
13. B
14. A
15. A

16. C
17. D
18. C
19. B
20. C
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ARA DENEME SıNAVı - 2

1. M. Kıray’a göre annenin aile içinde gittik-
çe artan önemi ve ebeveynlerin kız evlat 
yanında barınmasıyla ortaya çıkan geniş-
lemiş aile aşağıdakilerden hangisine ör-
nektir?

A) Anomi
B) Tampon mekanizma
C) İdeoloji
D) Filoloji
E) Teknoloji

2. Makineleri, donanımı, bunların beraberin-
de getirdiği üretim tekniklerini ve mekani-
zasyonun dayattığı toplumsal ilişki tipini 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlan-
dırabiliriz?

A) İdeoloji
B) Anomi
C) Tampon mekanizma
D) Teknoloji
E) Teknik üretim

3. İnsanların basit ve yüz yüze homojen iliş-
kiler içeren cemaat hayatından karmaşık 
ve sözleşmeye dayanan cemiyet hayatına 
geçtiklerini öne süren kuramcı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Talcott Parsons
B) Max Weber
C) Emile Durkheim
D) Karl Marx
E) Herbert Spencer

4. Metanın, sermayenin, insanın, bilginin, 
imajın, modanın giderek artan sayıda ve 
ölçekte oluşmasının yanısıra suçun çev-
reyi tahrip eden zararlı kimyasal madde-
lerin ve uyuşturucu trafiğinin de ulusaşı-
rı sınırlar içinde dolaşıma girmesine ne ad 
verilir?

A) Küreselleşme
B) Uluslararasılaşma
C) Modernleşme
D) Endüstrileşme
E) Statüleşme

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketin tanımlarında görülen ortak noktalar-
dan biri değildir?

A) Kollektif davranış olması
B) Göreli sürekliliğin olmaması
C) Değişim yönelimli hareketler olması
D) Belli bir düzeyde örgütlenmenin olması
E) Ortak bir kimliğin olması

6. Değişmeyi engellemeyi ya da var olan bir 
değişimi ortadan kaldırmayı hedefleyen 
toplumsal hareket türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Reform hareketleri
B) Devrimci hareketler
C) Kurtarıcı hareketler
D) Dini hareketler
E) Direniş hareketleri

7. Kişilerin organize olmaya başladığı du-
rum toplumsal hareketlerin gelişim süre-
cinin aşamalarından hangisinin içinde yer 
alır?

A) Başlangıç aşaması
B) Hazırlık aşaması
C) Toplanma aşaması
D) Kurumsallaşma aşaması
E) Kontrol aşaması
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8. Kolektif davranış biçimleri sıralandığında 
aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır?

A) Çeteler
B) Panik
C) Moda
D) Bireysellik
E) Ayaklanmalar

9. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü dünya 
hareketleri olarak örneklendirilebilecek 
eski hareketlerden biri değildir?

A) İşçi hareketi
B) Feminist hareketi
C) New Age hareketi
D) İnsan hakları hareketi
E) Siyasal kurtuluş mücadeleleri

10. Aşağıdakilerden hangisi  YTH’ye ilişkin 
dört önemli kuramcıdan biri değildir?

A) Alaine Tauraine
B) Manuel Castells
C) Alberto Melucci
D) Jurgen Habermas
E) Gustave Le Bon

11. Yeni toplumsal hareketlere yön veren, pa-
radigmayı ifade eden kavram konusunda 
önemli bir önerisi olan Raschke’nin para-
digmasının adı nedir?

A) Yaşam tarzı
B) Kültür tarzı
C) Küresel gelişme
D) Duyarlılık
E) Eski hareketler

12. Aşağıdakilerden hangisi 1968 sonrası Al-
man yeşillerin gündeme taşıdığı bir mese-
ledir?

A) Anti-sosyal
B) Anti-hareket
C) Anti-yeşil
D) Anti-silah
E) Anti-nükleer

13. Aşağıdakilerden hangisi gönülsüz - iste-
nir kimlikler arasında yer almaz?

A) Arkadaş
B) Afro - Amerikan
C) Kız - erkek evlat
D) Hispanik
E) Erkek - kadın

14. bireyin kendini ifade edebildiği en önemli 
araç hangisidir?

A) Cinsiyet
B) Meslek
C) Kimlik
D) Statü
E) Kariyer

15. “Kimlik krizi” kavramını ilk ortaya koyan bi-
lim adamı kimdir?

A) Benfort
B) Erikson
C) Berger
D) Taifel
E) MeadM
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16. İnsanların iletişim ve dil aracılığıyla ken-
di doğaları ve toplumsal dünya üzerinde, 
düşünmelerini sağlayan insana özgü ye-
teneğe ne ad verilir?

A) Vicdan
B) İnsanlık
C) Hümanizm
D) Benlik
E) Egoizm

17. Ataerkil düzen tarafından yerilen bazı ka-
dın özellikleri ön plana çıkaran feminizm 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marksist
B) III. Dünya
C) Liberal
D) Radikal
E) Modern

18. Kadınları özgürleştirmenin yolunun tama-
men yeni bir düzenden geçmek olduğu-
nu vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Fransız feminizmi
B) Liberal feminizm
C) Marksist feminizm
D) Radikal feminizm
E) Birinci dalga feminizm

19. Vatanlarından uzak başka memleketlerde 
yaşayan göçmen gruplar için kullanılan 
tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mülteci
B) Kentsel göç
C) Küresel göç
D) Radikal göç
E) Diyaspora

20. “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” hangi tarih-
te kutlanmaktadır?

A) 10 Mart
B) 8 Mart
C) 14 Şubat
D) 3 Haziran
E) 1 Mart

1. B
2. D
3. C
4. A
5. B

6. E
7. C
8. D
9. C

10. E

11. A
12. E
13. A
14. C
15. B

16. D
17. D
18. D
19. E
20. B
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Uluslararası göç, küreselleşme ve emek, ulus 
ötesilik, ulus ötesi göç, ulus ötesi toplumsal hareketler, göçmen hak-
ları, göçmen siyasi katılımı, göçmen dayanışma ağları, hemşehri der-
nekleri kavramlarının açıklandığı bu ünitede küreselleşme ve ulusla-
rarası göçlerle bağlantılı toplumsal hareketler anlatılmıştır. Konu özeti 
dikkatle okunduktan sonra konu sonu soruları çözülmeli, yanlış yanıt-
lar için konuya yeniden dönülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

ULUSLARARASI gÖÇ
Ulus-ötesileşme: Ulusal sınırları aşan ve ulusal hükümetlerin doğrudan denetimde olmayan olgu, 

aktör, süreç ve mekanizmalarını tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Güvenlikleştirme: Olağanüstü durumlar için olağanüstü önlemleri güvenlik gerekçesini kullanarak 

meşrulaştıran eylemler aracılığıyla, normal siyasal süreçlerin bir tarafa bırakılması, güvenlik öncelikli ve 
mevcut kuralların üzerinde bir işleyişe geçilmesi için uygun bir zemin hazırlanmış olur.

KÜRESELLEŞEN EMEK, ENFORMALLEŞME VE DÜZENSİZ gÖÇ
Büyüyen enformel emek piyasası düzensiz göçmen emeğini çekmekte ve istihdam etmektedir. Dü-

zensiz göçmenler çalıştıkları işlerde oldukça düşük ücretlere çok daha fazla riske girebilmektedir.
Yasal yollarla göç etmiş birçok göçmenin hukuki statüsü ve hakları halen tartışma konusuyken, 

düzensiz göçmenlerin durumunun daha vahim olduğu açıktır.

gÖÇMEN HAKLARI MÜCADELESİ SORUNLAR VE YENİ YÖNELİMLER
Göçmen haklarının devletlerce tanınmaması göçmenlerin haklarına ulaşmasında en temel engeller-

den biridir. Göçmenlerin dışlanması iki boyutta sürmektedir. Göçmenlerin sosyal sistemden dışlanması 
ve göçmenlerin haklar sisteminden dışlanması. Göçmenlerin dışlanmasında daha etkili iki önemli unsur 
ekonomik koşullar ve göçmen grubunun büyüklüğüdür.

Göçmen haklarının korunması açısından en temel ilkeler ayrımcılığın önlenmesi, eşitlik ve yasal 
olarak eşit düzeyde korunma haklarıdır.

Göçmen hareketine ivme kazandıran ve destek veren yapılanmalar daha çok göçmen yanlısı 
STK’lar olmuştur. Piper, göçmen işçi STK’larını dörde ayırmaktadır. Göç alan ülkedeki göçmen yanlısı 
vatandaşların STK’ları göçmen topluluğunun hem göç gönderen hem de göç alan ülkenin politikalarına 
yönelik faaliyet yürütmek üzere kurduğu STK’lar, göç gönderen ülkeden gelen aktivistlerin kurduğu göç-
men yanlısı STK’lar, göçmenlerden ve göçmen yanlısı aktivistlerden oluşan tüm göçmen topluluklarının 
hakları için mücadele veren STK’lar.

Sendikalardan farklı olarak STK’lar sadece göçmenlerin meselelerine odaklanabilir ve kaynaklarını 
bu mücadele için seferber edebilirler.

Küresel kurumsal yapılar ulus-ötesi siyasal eylemleri kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. İnsan hakları 
söylemi ve haklar mücadelesinin uluslararası düzeyde meşruiyeti de ulus-ötesi aktörlerin faaliyetleri için 
bir meşruiyet zemini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları izleme 
Örgütü gibi uluslararası örgütler de göç olgusuyla yakından ilgilenmekte ve göçmenlerin meselelerinin 
çözümü için farkındalık yaratmaya çabalamaktadırlar.

ULUSLARARASı GÖÇLE 
bAğLANTıLı TOPLUMSAL HAREKETLER 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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SİYASİ KATILIM, SEFERbERLİK TEMSİL VE TOPLUMSAL HAREKETLER
Torrnow’a göre; toplumsal hareketlerin toplumsal dönüşümü sağlamadaki en önemli etkisi, uluslara-

rası sistem içinde yer alarak kurulu düzeni tehdit etme, bozma ve hatta yıkma yönündeki yetkilerinden 
kaynaklanmaktadır. Toplumsal hareketlerin bir amacı da yerel düzeyde eşitsizliğe uğramış ya da redde-
dilmiş kimliklere ve farklılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak, çeşitliliği ve farklılıkları koruyarak onların 
gelişebileceği bir çerçevenin oluşması için mücadele vermektir.

YTH, bazen toplumsal yapıları tamamen dönüştürmek yerine, bazı sosyal ya da kültürel değerlerin 
dönüştürülmesini hedefler. YTH tabanı sınıfsal olmaktan çok, farklı gruplardan oluşmaktadır.

gÖÇMEN AKTİVİZMİ VE SİYASAL KATILIM
Avrupa bağlamında göçmenlerin vatandaşlık haklarına ve siyasal katılım kanallarına ve süreçlerine 

erişimi önündeki engeller ve uluslararası göçün kalıcı olarak algılanamaması, göçmenlerin siyasal katı-
lım ve eyleyiciliğine olan ilgi azlığının nedenleri arasında sayılabilir.

Max Fisch’in “Biz iş gücü çağırdık ama insanlar geldi” sözü çok öz bir açıklama verir.
Göçmenlerin siyasal edilgenliğini varsayan hakim yaklaşım, göçmenlerin siyasal kurum ve süreçler-

de var olmaması ya da görünür olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım göç gönderen ülkelerin 
genellikle otoriter, baskıcı yönetimlere sahip olduğunu, dolayısıyla göçmenlerin siyasal katılıma ilişkin 
deneyimlerinin yetersiz ve sınırlı olduğunu varsayar.

 ULUS-ÖTESİ TOPLUMSAL HAREKETLER
Küreselleşme farklı birimler ve düzeylerde incelenebilecek çok boyutlu bir olgudur. Yukarıdan kü-

reselleşme ya da neo-liberal küreselleşme, Bretton Woods kurumları gibi küresel ekonomik aktörlerin, 
çok-uluslu şirketlerin, kısacası küresel sermayenin ve yönetici seçkinlerin, kapitalist pazarların genişle-
mesi ve küreselleşmenin kendi çıkarları doğrultusunda ilerlemesi için faaliyet ve stratejilerini koordine 
etmeleri olarak tanımlanabilir.

Aşağıdan küreselleşme ise, ekonomik küreselleşme ve onun beraberinde getirdiği ya da derinleş-
tirdiği eşitsizliklere direnen insanların, örgütlerin, oluşumların ve hareketlerin ilişkileri, etkileşimleri ve 
mücadeleleri bütünüdür.

Yönetişim; yeni kamu yönetimi anlayışına göre yönetişim kavramı devlet merkezli bir yönetim ye-
rine toplum merkezli bir yönetimi öngörmektedir. Yönetişim kavramı farklı düzeylerdeki farklı kurum ve 
aktörleri yönetime katmak anlamına gelmektedir. Yönetişim bir toplumda ya da politik sistemdeki bütün 
aktörlerin etkileşimi, ortak çabalarının koordine edilmesi ve yönetim sürecinde pay ve etki sahibi olmaları 
olarak tanımlanabilir.

ULUS-ÖTESİ gÖÇ VE gÖÇMENLERİN ULUS-ÖTESİ AKTİVİZMİ
Portes’e göre; ulus-ötesi göç, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel olmak üzere üç kategoride ince-

lenebilir.
Levitt’e göre; 4. bir kategori eklenmiştir; dini ulus-ötesilik.
Günümüzde ulus-ötesi göç tüm göçmenlere uygulanabilecek genel bir paradigma değildir. Ulus-öte-

si göçmenler ulus-ötesi alana farklı düzeyde ve farklı yoğunlukta katılmaktadırlar.
Ulus-ötesilik, “dar” dan “geniş”e uzanan ulus-ötesilik türleri arasında kurumsallaşma derecesi, göç-

men grubun büyüklüğü ve etkinlik alanları ile ulus-ötesi alanda hareketlilik derecesine bağlı olarak farklı 
şekillerde ortaya çıkabilir. Dar ulus-ötesilik beraberinde düzenli göçmen katılımı ve hareketliliği ile yük-
sek düzeyde kurumsallaşma gerektirirken, geniş ulus-ötesilik, göçmenlerin ulus-ötesi faaliyetlere ara 
ara ve seçici bir şekilde katılımı ve düşük düzeyde kurumsallaşma anlamına gelmektedir.

ULUSLARARASI gÖÇE DAYALI TOPLUMSAL  
HAREKETLERDEN ÖRNEKLER

Göçmen siyasal aktivizmi seçimlerde oy kullanmanın ötesinde siyasal seferberlik, protestolar, ulus-
ötesi siyasal çaba ve faaliyetler  gibi siyasal’ı yeniden tanımlayan faaliyetleri içermektedir.

ÖRNEKLER
“bizsiz bir Gün” eylemi: 1 Mart 2011 tarihinde Avrupa’nın farklı şehirlerinde göçmenlerin Avrupa’ya 

yaptığı katkıyı görünür kılmak adına “Bizsiz 24 Saat” eylemi yapılmıştır. Göçmenlere destek için sivil top-
lum kuruluşları da katılmıştır. Göçmenler 1 gün süreyle herkesi çalışmamaya ve tüketimini durdurmaya 
davet eder.
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“Göçmen hakları ve göç yasası protestosu için yürüyüş”; ABD’nin Latin Amerika’ya yaptığı ekonomik 
ve siyasi müdahaleler ABD’ye göçü tetikleyici yönde bir rol oynamıştır. 25 Mart - 21 Mayıs 2006 tarihle-
rinde ABD’nin 100 şehrinde 5 milyona yakın göçmen işçi ve destekçileri yürüyüş ve gösteri düzenlemiş-
tir. Eylemin hedefi, Amerikan Kongresi’ndeki düzensiz göçmen işçileri suçlu kategorisine sokan, yeni ve 
eski göçmen işçiler arasında bir ayrım yaratan yasa tasarısının geçmesini engellemekti.

“Göçün Kadınlaşmasına Karşı Kampanya ve Protestolar” ; Singapur’da sınırlı göçmen aktivizmi sen-
dikaları dini kurumları ve yabancı devlet temsilcilerini göçmen haklarının korunması için daha yoğun 
bir çaba içine girmeye itmiştir. 90’lı yıllarda göçmen bakıcı ve temizlik işçisi kadınların sayılarının hızla 
artmasının ve kadın göçmenlerin karşılaştıkları şiddet ve ayrımcılığın rolü büyüktür.

“Göçmen Ayaklanmaları” ; 2009 yılında 19 yaşındaki Cezayir kökenli Ryad Hamlaoui’nin bir polis 
tarafından Fransa’nın kuzeyindeki Lille şehrinde öldürülmesi, göçmenlerin Lille belediyesine doğru yü-
rüyüşe geçmesiyle sonuçlanan iki gün süren göçmen ayaklanmalarına yol açmıştır.

“Göçmenlerin Açlık Grevi” ; Yunanistan’ın Atina ve Selanik şehirlerinde eşit sosyal ve politik haklar 
ve süresiz oturma izni için mücadele veren çoğunluğu Kuzey Afrika’lı olan 300 göçmen, 25 Ocak 2011 
tarihinde başladıkları ve 6 hafta süren açlık grevlerini Yunan hükümeti ile yaptıkları anlaşma ile sona 
erdirmişlerdir.

“Türkiye’de Göçmenlerle Dayanışmaya Bir Örnek” ; 2010 yılında kurulan Göçmen Dayanışma Ağı, 
Türkiye’deki göçmen barınma merkezlerinin kapatılması, göçmenlerin maruz kaldıkları zorlu koşulların 
ve sınır dışı uygulamalarının sona erdirilmesi için protestolar, kampanyalar ve toplantılar düzenlemekte, 
Türkiye’de göç olgusuna ilişkin farkındalık yaratılması için basın, radyo ve internet üzerinden yayınlar 
yapmakta ve Türkiye dışındaki dayanışma ağları ve STK’larla bağlantı içinde faaliyetlerini yürütmektedir.

“Ulus-Ötesi Göçten Ulus-Ötesi Toplumsal Hareket” ; Avrupa’ya Alevi göçü, 1960’lı yıllarda Türkiye’nin 
Almanya’yla ve diğer Batı Avrupa ülkeleriyle yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla başlamıştır. 70’li yılların 
sonunda ve 80 darbesi sonrasında Almanya ve Avrupa’ya sığınan siyasi mülteciler arasında Aleviler de 
bulunmaktadır. 

gÖÇMEN AKTİVİZMİNİN KOŞULLARI
göçmenlerin aktivizmini belirleyen etkenler  şunlardır:

 ➣ Siyasete	ilişkin	bireysel	fikir,	değer,	deneyimler
 ➣ Eğitim	düzeyleri,	toplumsal	statüleri,	yaş,	cinsiyet,	etnik	grup	özellikleri
 ➣ Göçmen	örgütlerinin	kurumsallaşma	düzeyi
 ➣ Göç	alan	ülke	ya	da	bağlamın	siyasal	kurumsal	yapısına	ilişkin	bilgileri
 ➣ Göçmen	derneklerinin	faaliyetleri
 ➣ Göçmenlerin	sosyal	sermayeleri

göçmen topluluğunu şekillendiren ve onun siyasal katılımına etki eden etkenler arasında:
 ➣ Göçmenin	göç	etme	biçimi
 ➣ Göç	edilen	ülkede	bulunma	süresi
 ➣ Göçmenin	ya	da	mültecinin	göç	alan	ülkenin	emek	piyasası	ve	toplumsal	yapısındaki	konumu

Devletler, göçmenlere oy kullanma hakkı vermek ya da vermemek, vatandaşlığa geçişi ve göçmen 
örgütlenmesini ve hak mücadelesini kolaylaştırmak ya da zorlaştırmak suretiyle göçmenlerin siyasal 
katılım süreçlerine etki eder.

Göçmen dayanışma ağları göçmenlerin varoluş stratejilerinde olduğu kadar aktivizmlerinin örgütlen-
mesinde de rol oynar. 3 etmen etkilidir.

Göç Alan bağlamın Göçmen Örgütlenmesine Etkileri: Farklı eylem ve örgütlenme türlerinin etki 
ve başarı düzeyleri, içinde geliştikleri bağlama ve koşullara göre değişiklik gösterebildiğinden, toplumsal 
hareketleri ve siyasal eylemleri doğru analiz edebilmek için içlerinde geliştikleri bağlamın önemi göz ardı 
edilmemelidir.

Göç Gönderen Ülke ve Göçmen Aktivizmi: Göçmenler, her ne kadar yeni bir ülkeye yerleşse 
ve yaşasa da kendi ülkelerinin seçmenlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaya devam etmekte, bu da 
göç gönderen ülkedeki siyasal parti ve aktörlerin göçmenleri hedef alan kampanya ve faaliyetler içine 
girmelerine neden olmaktadır.

Göçmen Dayanışma Ağları: Tilly’e göre göç edenler, göçmenler ya da haneler değil, birbirine farklı 
türde toplumsal ilişkiler ve ağlarla bağlı insanlardan oluşan topluluklardır. Ağlar, göçmenlerin göç yolcu-
luğuna hazırlanması ve göç alan ülkede yerleşmesine destek verirken, göçmenlerin bireysel faaliyetleri 
ve katılımı bu ağları yeniden üreterek sürekli kılar ve güçlendirir.

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

66

AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi ulus ötesiliğin 
bileşenlerinden biri değildir?

A) Toplumsal hayat
B) Suç ağları
C) Cinsiyet kavramının ortadan kaldırılması
D) Güç ve benzeri gibi sınır aşan süreçler
E) Ekonomik pazarlar ve işlemler

AÇıKLAMA
Toplumsal hayat, siyasal hareketler, dinler, eko-
nomik pazarlar ve işlemler, suç ağları, müzik, göç 
ve benzeri gibi sınır aşan, sınırları dönüştüren ve 
sosyal, siyasal ekonomik ve kültürel oluşumları, 
aktörleri ve mekanları yeniden tanımlayan olgu ve 
süreçler ulus - ötesiliğin bileşenleridir.

YANıT: C

2. Aşağıdakilerden hangisi göç çağının bi-
rinci aşamasını ortaya çıkaran olgulardan 
biri değildir?

A) Sömürgecilik
B) Emperyalizm
C) Savaş
D) Endüstrileşme
E) Diyaspora

AÇıKLAMA
Sömürgecilik emperyalizm, savaş, ulus-devletlerin 
oluşumu ve endüstrileşme göç çağının birinci aşa-
masını ortaya çıkarırken, II. Dünya Savaşı ve kü-
reselleşmenin hız kazanmasıyla halen içinde bu-
lunduğumuz göç çağının ikinci aşamasına geçil-
miştir. Uluslararası göç “modern dünyada toplum-
sal dönüşümü sağlayan bir güç” haline gelmiştir. 

YANıT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası gö-
çün kadınlaşmasına yol açmıştır?

A) Kaynakların bir başka ülkeye aktarılması
B) Kalifiye işgücünün taşınması
C) Kalifiye iş gücünün azalması
D) İş gücü piyasalarının küreselleşmesi
E) Gelir dağılımındaki eşitsizlikle yoksullaş-

ma

AÇıKLAMA
Küresel süreçler ve neoliberal politikaların gelir 
dağılımında yarattığı eşitsizlik ve yoksullaşma gi-
derek daha fazla kadının göç etmesini tetiklemiş, 
bir diğer deyişle, uluslararası göçün kadınlaşma-
sına yol açmıştır.

YANıT: D

4. Dünya çapında çalışan insanların taleple-
rini ve haklarını temsil eden başlıca ulus-
lararası sendikal örgüt aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dünya Bankası
B) Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
C) Birleşmiş Milletler
D) Nato
E) Avrupa Birliği

AÇıKLAMA
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu dünya 
çapında çalışan insanların taleplerini ve haklarını 
temsil eden başlıca uluslararası sendikal örgüttür. 
Konfederasyon 1-3 Kasım 2006’da Viyana’da ku-
rulmuştur. 151 ülkeden 301 üye örgütten oluşan 
Konfederasyon’un 176 milyon kayıtlı üyesi bulun-
maktadır.

YANıT: b

5. Aşağıdakilerden hangisi göçmen hareket-
lerine destek veren yapılanmalardan biri 
değildir?

A) STK
B) Uluslararası Şirketler
C) Uluslararası Örgütler
D) Göçmenlerin kurduğu örgütler
E) Sendikalar

AÇıKLAMA
Göçmen hareketlerine destek veren yapılanmalar; 
STK, Uluslararası örgütler, Göçmenlerin kurduğu 
örgütler, Sendikalardır. 

YANıT: b
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6. Toplumsal hareketlere ilişkin çalışmaların 
siyasete referansla yapılması gerektiğini 
belirten, toplumsal hareketlerin farklı si-
yasal ortamlarda farklı strateji yapı ve ba-
şarı şansına sahip olacaklarını iddia eden 
kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Touraine B) Tilly
C) Erikson D) Benford
E) Melucci

AÇıKLAMA
Tilly, toplumsal hareketlere ilişkin çalışmaların si-
yasete referansla yapılması gerektiğini belirtmiş, 
toplumsal hareketlerin farklı siyasal ortamlarda 
farklı strateji, yapı ve başarı şansına sahip olacak-
larını iddia etmiştir. YANıT: b

çıkmış soru 2014-Dönem sonu

7. Göçmen ağı içerisinde bireyleri ve grup-
ları birbirine bağlayan sermaye aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sosyal sermaye
B) Köprü kurucu sermaye
C) İnsani sermaye
D) Bağlayıcı sermaye
E) Küresel sermaye

AÇıKLAMA
Verilen tanım “Bağlayıcı Sermaye”ye ait bir tanım-
dır. YANıT: D

8. Aşağıdakilerden hangisi göçmen toplulu-
ğunu şekillendiren etkenler arasında yer 
almaz?

A) Göçmenin göç etme biçimi
B) Göç edilen ülkede bulunma süresi
C) Göç alan ülkenin toplumsal yapısı,
D) Entegre ve dışlamaya yönelik mekaniz-

malarla göçmenlerin etkileşimi,
E) Göçmenlerin kendi ülkelerine kaynak ak-

tarımı

AÇıKLAMA
Göçmen topluluğunu şekillendiren etkenler;
• Göçmenin göç etme biçimi
• Göç edilen ülkede bulunma süresi
• Göç alan ülkenin toplumsal yapısı ve emek pi-

yasası
• Entegre ve dışlamaya yönelik mekanizmalarla 

göçmenin etkileşimi
YANıT: E

9. Sosyal havaleler kavramı aşağıdaki ku-
ramcılardan hangisine aittir?

A) Erik Erikson 
B) Peggy Levitt
C) Martin Sökefeld 
D) Charles Tilly
E) Alaine Touiraine

AÇıKLAMA
Göçmen dayanışma ağları aracılığıyla göç alan 
ve gönderen bağlamlar arasında insan, sembol ve 
maddi kaynakların akışı sürer. Göçmenler ülke ve 
ailelerine para havalelerinin yanı sıra yeni bakış 
açıları ve davranış kalıpları, kimlikle bağlantı, et-
nik ya da dini semboller ve sosyal sermaye gibi 
“sosyal havaleler” de gönderirler. Sosyal ve kültü-
rel kaynaklar ve deneyimler sosyal havalenin te-
mel hammaddeleridir. Sosyal havaleleri aktaran 
dayanışma ağları birbirine sıkı ve yoğun bir şekil-
de bağlı ağlardır. Sosyal havaleler ulus-ötesi gö-
çün yerel düzeyde yarattığı sosyokültürel dönüşü-
mü anlamamız ve analiz etmemizi sağlamaktadır. 

YANıT: b

10. Göçmen ağı içerisinde bireyleri ve grup-
ları birbirine bağlayan sermaye aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sosyal sermaye
B) Bağlayıcı sermaye
C) Köprü kurucu sermaye
D) Parasal sermaye
E) Örgütsel sermaye

AÇıKLAMA
Bağlayıcı sermaye, göçmen ağı içerisinde birey-
leri ve grupları birbirine bağlarken, köprü kurucu 
sermaye, göçmen dayanışma ağını hem göç alan 
topluma hem de ulus-ötesi ağlara bağlamaktadır. 
Göçmen dayanışma ağlarının ve ilişkilerinin daha 
yoğun olduğu bağlamlarda göçmenlerin siyasi ka-
tılımının da daha yüksek olduğu gözlemlenmek-
tedir. 
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11. Aşağıdakilerden hangisi farklı düzeyler-
deki farklı kurum ve aktörleri yönetime 
katmak anlamına gelmektedir?

A) Yönetişim B) Yönetim
C) Strateji D) Örgütlenme
E) Dayanışma

AÇıKLAMA
Yeni kamu yönetimi anlayışına göre yönetişim 
kavramı devlet merkezli bir yönetim yerine top-
lum merkezli bir yönetimi öngörmektedir. Yöneti-
şim kavramı farklı düzeylerdeki farklı kurum ve ak-
törleri yönetime katmak anlamına gelmektedir. Yö-
netişim bir toplumda ya da politik sistemdeki bü-
tün aktörlerin etkileşimi, ortak çabalarının koordi-
ne edilmesi ve yönetim sürecinde pay ve etki sahi-
bi olmaları olarak da tanımlanabilir. 

YANıT: A

12. 1 Mart 2011 tarihinde, Avrupa’nın farklı şe-
hirlerindeki göçmenlerin yaptığı eylemin 
adı nedir?

A) Göçmen eylemi
B) Biz olmadan olmaz
C) Yabancılara evet
D) Biz ve ekonomi
E) Bizsiz 24 saat

AÇıKLAMA
1 Mart 2011 tarihinde Avrupa’nın farklı şehirlerin-
de göçmenlerin Avrupa’ya yaptığı katkıyı görünür 
kılmak adına “Bizsiz 24 saat” eylemi yapılmıştır. 
Destek amaçlı bir çok sivil toplum örgütü de ka-
tılmıştır.

YANıT: E

çıkmış soru 2016-Dönem sonu

13. Ulusal sınırları aşan ve ulusal hükümetle-
rin doğrudan denetiminde olmayan olgu, 
aktör, süreç ve mekanizmaları tanımlayan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asimilasyon B) Küresel göç
C) Siyasal fırsatlar D) Güvenlikleştirme
E) Ulus ötesileşme

AÇıKLAMA
Verilen tanım “Ulus ötekileşme”ye ait bir tanımdır. 

YANıT: E

14. 1 Mart 2005’de Fransa’da “Yabancıların gi-
riş, oturma ve iltica hakkı alabilme yasası” 
hangi düzenlemeye zemin hazırlamıştır?

A) Küreselleşmeye hayır
B) Göçmensiz bir gün
C) İş gücü değiliz insanız
D) Kadınız çalışırız
E) Susma hak ara

AÇıKLAMA
1 Mart 2005’te Fransa’da “ Yabancıların giriş, otur-
ma ve iltica hakkı alabilme yasası” yürürlüğe gir-
miştir. Bu yasa göçmenliği, sadece ekonomik kri-
terler ölçütünde kabul edilebilir bir şey olarak ta-
nımladığından, göçmensiz bir gün”ün düzenlen-
mesine zemin hazırlamıştır. Eylem 2010 yılında 
İspanya, İtalya ve Yunanistan’a ve diğer Avrupa 
ülkelerine ulaşarak ulus-ötesi bir göçmen grevi ni-
teliği kazanmıştır. 

YANıT: b

15. Kuzey Afrika’da 300 göçmenin yaptığı aç-
lık grevi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 2000 B) 2005
C) 2006 D) 2010
E) 2011

AÇıKLAMA
Yunanistan’ın Atina ve Selanik şehirlerinde eşit 
sosyal ve politik haklar ve süresiz oturma izni için 
mücadele veren çoğunluğu Kuzey Afrika’lı olan 
300 göçmen, 25 Ocak 2011 tarihinde başladıkla-
rı ve 6 hafta süren açlık grevlerini Yunan hüküme-
ti ile yaptıkları anlaşma ile sona erdirmişlerdir. Her 
ne kadar hükümet göçmenlerin süresiz oturma iz-
ni talebini kabul etmeyerek geçici oturma izni ver-
meye razı olduysa da göçmenler bu uzlaşmayı bir 
zafer olarak algılamışlardır. 
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Aşağıdakilerden hangisinin göçmenlerin 
haklarına ulaşamamasında rolü yoktur?

A) Emeğin küresel örgütlenmesinde sendi-
kaların etkisinin azalması,

B) Sendikaların göçmen hak mücadelesin-
de tam etkin olmaması,

C) Geleneksel işçi hareketleri
D) Toplumsal hareketlerin işçi sorunlarını 

dikkate almakta yavaş davranması
E) Göçmenlerin göç alan ülkede yarattığı 

ayaklanmalar

2. Toplumsal yapıları tamamen dönüştür-
mek yerine bazı sosyal ya da kültürel de-
ğerlerin dönüştürülmesini hedefleyen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni toplumsal hareketler
B) Siyasal fırsatlar
C) Sendikal hareketler
D) Global hareketler
E) Feminist hareketler

3. “Biz iş gücü çağırdık, ama insanlar geldi” bu 
söz aşağı kuramcılardan hangisine aittir?

A) Alaine Touraine B) Karl Max
C) Max Weber D) Max Frisch
E) Sidney Tarrow

4. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin 
kendilerine sunulan imkanlardan yarar-
lanmalarını etkileyen etmenlerden biri de-
ğildir?

A) Siyasete ilişkin bireysel fikir değer
B) Yaş, cinsiyet, etnik grup gibi özellikler
C) Göçmen örgütlerinin kurumsallaşma dü-

zeyi
D) Göç alan ülkenin siyasal kurumsal yapısı
E) Göçmenlerin yaşam koşulları

5. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin göç-
menlerinin siyasal katılım süreçlerine etki 
etme şekillerinden biri değildir?

A) Göçmenlere oy kullanma hakkı
B) Vatandaşlığa geçişi, zorlaştırmak ya da 

kolaylaştırmak,
C) Göçmen örgütlenmesini zorlaştırmak ya 

da kolaylaştırmak,
D) Hak mücadelesini zorlaştırmak ya da ko-

laylaştırmak
E) Göçmenlerin başka ülkeye göçünü sağ-

lamak

6. İkinci neslin göç alan ülkedeki toplumsal 
tabakalaşmaya entegrasyon sürecini ve 
bunun sonuçlarını araştıran kuram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Parçalı asimilasyon kuramı
B) Siyasal fırsatlar kuramı
C) Küreselleşme kuramı
D) Entegrasyon kuramı
E) Modernleşme kuramı

7. Göçmen dayanışma ağını hem göç alan 
topluma hem de ulus ötesi ağlara bağla-
yan sermaye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örgütsel sermaye
B) Finansal sermaye
C) Köprü kurucu sermaye
D) Bağlayıcı sermaye
E) Sosyal sermaye

8. Aşağıdakilerden hangisi ulus ötesi göçün 
bir özelliği değildir?

A) Aşağıdan ulus ötesileşme süreçlerinin bir 
parçasıdır.

B) Göç alan ve gönderen ülkelerin politika 
ve pratiklerine göre şekillenir.

C) Göç alan ve gönderen bağlamı birbirine 
bağlar.

D) Karmaşık ve esnek bir durum ifade eder.
E) Ulusötesi ağlar üzerinden insan sembol 

ve değerlerin akışına bağlıdır.
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9. Aşağıdakilerden hangisi göçmen ayak-
lanmalarından biri değildir?

A) 2000 yılı Fransa’daki ayaklanma
B) 1998 Kanada’daki ayaklanma
C) 1991 yılı Belçika’nın Brüksel Şehrindeki 

ayaklanma
D) 2001 yılı İngiltere’nin Bradford şehrindeki 

ayaklanma
E) 2005 yılı Paris banliyölerindeki ayaklan-

ma

10. Aşağıdakilerden hangisi göçmen ayak-
lanmalarının nedenlerinden biri değildir?

A) Göçmenlerin çöküntü alanlarında yaşa-
ması

B) Göçmenlerin vatandaşlık hakkı alama-
ması

C) Göçmenlerin siyasal süreçlere katılama-
ması

D) Göçmenlerin refahlarının artması
E) Göçmenlerin yaşadıkları şehirlerde ör-

gütlenmesi

11. Birçok gelişmiş ülkede ev ve bakıcılık hiz-
metleri bir sektör haline gelmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri 
arasında yer almaz?

A) Cinsiyete dayalı iş bölümü
B) Nüfusun yaşlanması
C) Devletin sağlık ve bakım hizmetlerini kıs-

ması
D) Kadın göçmenlerin bu sektörde çalıştırıl-

ması
E) Ev içi hizmetlerin sadece kadın işi olarak 

tanımlanmaması

12. Meksika - AbD sınırındaki iki ülkeyi ayı-
ran duvarda haçlar neyi sembolize etmek-
tedir?

A) Meksikanın bağımsızlığını
B) Hayatını kaybeden “kimliği meçhul”   

Meksikalı göçmenleri
C) ABD’nin sınırda ölen askerlerini
D) Tüm göçmenleri
E) Küreselleşen sömürüyü

13. Siyasi erk sahiplerinin bireyleri siyasi mü-
cadeleye girişmekte alıkoyabilmesine ya 
da caydırabilmesine ne ad verilir?

A) Siyasal katılım
B) Siyasal fırsatlar
C) Siyasal devinim
D) Siyasal kısıtlamalar
E) Kimlik kısıtlaması

14. Göçmenlerin, dernek, örgüt ve hareket-
lerine aktif katılımını belirleyen etmenler 
hangileridir?

A) Kişi sayısı ve katılım
B) Hemşehrilik ve çevre
C) Eğitim ve nüfuslu olma
D) Zengin ve çevre sahibi olma
E) Eğitim ve gelir düzeyi

15. Göçmenin, göç gönderen ülkeyi, aidiyeti, 
kimliklerini geride bırakıp, göç alan ülke-
ye tam anlamıyla entegrasyonunu öngö-
ren kuram hangisidir?

A) Parçalı asimilasyon kuramı
B) Klasik asimilasyon kuramı
C) Küresel asimilasyon kuramı
D) Kültürel asimilasyon kuramı
E) Politik asimilasyon kuramı
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. E Göçmenlerin haklarına ulaşamamasın-
da; sendikaların bu konuda etkin olama-
ması, sendikaların emeğin küresel örgüt-
lenmesinde etkisinin zayıflaması, gele-
neksel işçi hareketleri ve toplumsal hare-
ketlerin bu konuda yavaş davranmaları-
nın rolü büyüktür.

2. A Yeni toplumsal hareketler, toplumsal ya-
pıları tamamen dönüştürmek yerine bazı 
sosyal ya da kültürel değerlerin dönüştü-
rülmesini hedefler. 

3. D Göçmenler, siyasal sürecin aktif katılım-
cıları olmaktan çok edilgen alıcıları ola-
rak görüldüklerinden son dönemlere dek 
göçmen siyasi katılımı ve aktivizmi ko-
nusundaki yazın sınırlı olmuştur. Avrupa 
ve bağlamında göçmenlerin vatandaş-
lık haklarına ve siyasal katılım kanalla-
rına ve süreçlerine erişimi önündeki en-
geller ve uluslararası göçün kalıcı olarak 
algılanmaması, göçmenlerin siyasal ka-
tılım ve eyleyiciliğine olan ilgi azlığının 
nedenleri arasında sayılabilir. Bu yakla-
şım göçmenin sadece ekonomik katkısı-
na odaklanmakta, göçe ve göçmene iliş-
kin insani boyutu ve göçmenin eyleyici-
liğini ve özerkliğini göz ardı etmektedir. 
Max Frisch’in “Biz iş gücü çağırdık, ama 
insanlar geldi.” sözü bu yaklaşımı en kı-
sa ve öz şekilde ifade etmektedir. 

4. E Göçmenlerin kendilerine sunulan imkan-
lardan yararlanmasını etkileyen etmenler,

• Siyasete ilişkin bireysel fikir, değer
• Eğitim düzeyleri, yaş, cinsiyet, etnik grup 

gibi özellikler
• Göçmen örgütlerinin kurumsallaşma dü-

zeyi
• Göç alan ülkenin siyasal kurumsal yapısı
• Göçmen derneklerinin faaliyetleri
• Göçmenlerin sosyal sermayeleri

5. E Devletler, göçmenlere oy kullanma hak-
kı vermek ya da vermemek, vatandaşlı-
ğa geçişi ve göçmen örgütlenmesini ve 
hak mücadelesini zorlaştırmak ya da ko-
laylaştırmak suretiyle göçmenlerin siya-
sal katılım süreçlerine etki eder.

6. A Parçalı asimilasyon kuramı, ikinci nes-
lin göç alan ülkedeki toplumsal tabaka-
laşmaya entegrasyon sürecini ve bunun 
sonuçlarını araştıran bir kuramdır. Portes 
ve Zhou’ya göre ABD’deki göçmenler için 
Amerikan toplumuna uyumun üç örüntü-
sü bulunmaktadır: Amerikan orta sınıfına 
entegrasyon, Amerikan alt ve yoksul sı-
nıflarına entegrasyon ve en alt sınıfa en-
tegrasyon. Bu kurama göre bir göçmen 
için, “Amerikalı olma”nın değeri ve fayda-
sı göçmen Amerikan toplumunun hangi 
tabakasına entegre olduğuna göre değiş-
mekte, eğer görece daha yoksul ve alt sı-
nıflara entegrasyon söz konusu ise, göç-
men topluluğunun topluma uyumsuzluğu 
“sorunu” ortaya çıkmaktadır. 

7. C Bağlayıcı sermaye, göçmen ağı içeri-
sinde bireyleri ve grupları birbirine bağ-
larken, köprü kurucu sermaye, göçmen 
dayanışma ağını hem göç alan topluma 
hem de ulus-ötesi ağlara bağlamakta-
dır. Göçmen dayanışma ağlarının ve iliş-
kilerinin daha yoğun olduğu bağlamlarda 
göçmenlerin siyasi katılımının da daha 
yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 

8. D Ulus-ötesi göçün özelliği; aşağıdan ulus 
ötesileşme süreçlerinin bir parçasıdır, 
göç alan ve gönderen ülkelerin politika 
ve pratiklerine göre şekillenir, göç alan 
ve gönderen bağlamı birbirine bağlar, 
ulus-ötesi ağlar üzerinden insan sembol 
ve değerlerin akışına bağlıdır. M
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9. b Göçmen ayaklanmaları; 2000 Fransadaki 
ayaklanma, 1991 Belçika’nın Brüksel şeh-
rinde, 2001 İngiltere’nin Bradford, Oldhan 
ve Burnley şehrinde, 2005 Paris banliyö-
lerindekiler örnek olarak sayılabilir.

10. D Göçmen ayaklanmalarının nedenleri;
• Göçmen emeğinin marjinalleşmesi
• Göçmenlerin çöküntü alanlarında yaşa-

ması
• Vatandaşlık hakları ve siyasal süreçlere 

katılamamaları yer alır.

11. E Ev içi alanda verilen hizmetleri kadın işi 
olarak tanımlayan cinsiyete dayalı iş bö-
lümü, nüfusun yaşlanması, sosyal refa-
hın azalması ve kriz nedeniyle devletin 
harcamalarını kısması, ev ve bakım hiz-
metlerinin bir sektör haline gelmesine ve 
göçmen kadınların bu sektörde istihdam 
edilmesine neden olmaktadır.

12. b Meksika - ABD sınırında iki ülkeyi ayıran 
duvar (2001) daki haçlar, sınırı geçme-
ye çalışırken hayatını kaybeden “kimliği 
meçhul” Meksikalı düzensiz göçmenleri 
sembolize etmektedir.

13. D Siyasal kısıtlamalar, siyasi erk sahipleri-
nin bireyleri siyasi mücadeleye girişmek-
ten alıkoyabilme ya da caydırabilme yeti-
si ve bunda başvurabilecekleri araçlar ve 
bağlamsal etmenlerdir.

14. E Göçmenlerin, dernek, örgüt ve hareket-
lerine aktif katılımını belirleyen etmen-
ler; iyi eğitimli ve gelir düzeyi yüksek göç-
menlerin daha aktif katılımcı olduklarını 
araştırmalar göstermiştir.

15. b Klasik asimilasyon kuramı, göç alan ül-
kenin siyasal - kurumsal yapısına dahil 
olmanın ve toplumsal değerlerini benim-
semenin bu entegrasyonu hızlandıraca-
ğını iddia ederken, göç gönderen ülkey-
le bağları sürdürmenin göç alan ülkeye 
olan aidiyeti zayıflatacağını varsayar.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki!  Bu ünitede; medya ve yeni toplumsal hareketle-
rin ilişkisi irdelenmiştir. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra konu so-
ruları çözülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

Küreselleşmenin zaman ve mekan üzerindeki baskıyla beraber devletler, toplumlar, gruplar ve birey-
ler üzerinden uluslararası etkileşimi artırması, toplumsal hareketin değişim ve dönüşüm yaşamasında 
etkili olmuştur. 1960’lı yıllarda siyasi iktidar hedefiyle örgütlenen sınıfsal temelli sosyal hareketler günü-
müzde yerini çevreden, kadın sorunlarına, barış hareketlerinden, küreselleşme karşıtı hareketlere doğru 
geniş bir yelpazede faaliyet gösteren dinamik gruplara bırakmıştır. Üyelerinin aidiyetleri itibarıyla daha 
esnek ve mekânsal anlamda daha küresel bir hal alan yeni toplumsal hareketler (YTH) “zengin içerik 
ve taleplere sahip, dar iktisadi çıkarlardan bağımsızlaşmış ve hatta daha demokratik ve katılıma açık 
hareketler” haline gelmiştir.

Toplumsal hareketlerin zaruri ihtiyaçları olan seslerini duyurabilme, muhalefet etme, sürekliliklerini 
sağlama, faaliyetlerini yaygınlaştırma ve üyelerini arttırma gibi nedenlerle medyaya olan ihtiyacı son 
derece önemlidir.

ANA AKIM MEDYADA VE ALTERNATİF MEDYADA YENİ  
TOPLUMSAL HAREKETLER

Ana Akım Medya
Demokratik ve çağdaş bir ülkede vatandaşların görüşlerinin önemi büyüktür. bu ülkelerde sivil toplu-

mun medyayla olan ilişkisine önem atfedilmektedir. Çünkü demokratik bir toplumda medya kamuoyunu 
oluşturan araçlardan biridir ve medyanın kamuoyunu bilinçlendirme görevi vardır. Ancak serbest pazar 
temelli bir medya sisteminde kamuoyunun tarafsız bir medya ortamı tarafından bilgilendirilmesi çok 
mümkün olmamaktadır. Bu durumun nedeni egemen ideolojiden veya büyük medya şirketlerinin ekono-
mik hedeflerinden bağımsız bir medya içeriği üretmenin neredeyse imkansız olmasıdır.

Ana Akım Medya
Bu kavramla iktlesel bir erişime sahip olan toplumun hemen hemen tüm kesimleri tarafından bilinen 

medya araçları ve kurumları ifade edilmektedir. Aynı zamanda *geleneksel medya” ve “yaygın medya” 
olarak da isimlendirilebilen ana akım medya 4. güç olarak görülmektedir. “Yasama, yürütme, yargı”dan 
sonra, herhangi bir yasal dayanağı olmadan, medyaya bu işlev atfedilmiştir. Medya, hükümeti gözetleyip 
denetleyecek ve düşünce pazarı oluşturacaktır.” Fakat uygulamada durum böyle olmamaktadır. ana 
akım medya çoğu zaman egemen ideolojinin veya ekonomik olarak güçlü olan yapıların güdümüne 
girmektedir.

Medya bir yandan siyasal iktidardan aşağıya yurttaşlara doğru bilgi verme işlevini yürütürken; diğer 
yandan sivil toplumun bünyesinde yer alan yurttaş inisiyatiflerinin hak ve taleplerini yukarıya politikacı-
lara doğru iletme yönünde benzer bir işleyişi sürdürmektedir.

Liberal kuramın medyadan beklentisi; liberal kuram, medyanın kamu politikaları üzerinde dönüş-
türücü bir etki yapması, özgür basın idealinin demokratik yurttaşlığı geliştirmesi ve siyasi otoritelerin 
hesapverebilirliğini teşvik etmesi ideallerine dayanmakta ve bu yaklaşıma göre demokrasilerde dinamik 
bir düşünce ortamı özgür basın tarafından yaratılmaktadır.

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE MEDYA 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Alternatif Medya
Toplumsal hareketlerin devamlılığı için önemli unsurların başında seslerini duyurabilecekleri iletişim 

kanallarına sahip olmak gelir.
Yeni toplumsal hareketler egemen ideolojinin tahakkümü altında ana akım medyadan istediği öl-

çüde istifade edememektedir. Hatta çoğu zaman ana akım medya tarafından ötekileştirilip toplumsal 
düzeni bozmakla itham edilmektedir. Bu nedenle yeni toplumsal hareketler kendine meşruiyet zemini 
aramak için farklı tipte bir yapılanmaya sahip medya düzeni arayışı içindedir. Medyanın sıradan insan-
ların sorunlarının da sesi olabilmesi için alternatif medyanın güçlenmesi ve ana akım medyaya bağım-
lılığın azalması gerekmektedir.

İnceoğlu’na göre, alternatif medya “ana akım medyaya muhalif, radikal, anarşist, anti-otoriter, an-
ti-hiyerarşik, kâr amacı gütmeyen ve ana akım medyada göremediğimiz haberlerin görüldüğü, temsil 
edildiği mecra”dır. Ona göre ekolojist, eşcinsel, anarşist, feminist hareketler alternatif medyanın sahip 
çıktığı hareketler olarak gösterilir.

Alternatif medyanın haberciliğe bakışı haberi salt bilgi vermek olarak tanımlanmamaktadır. Bu an-
layışa göre haber bir sosyolojik olgudur, sivil toplumdan bağımsız hazırlanamaz. Haber içerikleri halkı 
olaylara eleştirel bakmaya sevk etmelidir. Haberci olayların arka planını görmezden gelmemelidir. Bu 
habercilik anlayışı halkın yararı için vardır, her zaman halktan yanadır. Halk haber üretim sürecine dahil 
olursa alternatif medya tipi yurttaş gazeteciliği olur.

alternatif medyanın yapısal özellikleri şöyledir:
 ➣ Dezavantajlı	gruplar	gibi	küçük	ölçekli	yapılara	özel	bir	önem	verir.
 ➣ Devletten	de	pazar	ekonomisinin	koşullarından	da	bağımsızdır.
 ➣ Yatay	veya	hiyerarşik	bir	yapılanmaya	sahip	değildir.	İzleyici	veya	okurların	demokratik	kullanı-
mına	herzaman	açıktır.

 ➣ Kendi	kendini	temsil	eder.	Egemen	söylemin	dışında	bir	söyleme	sahiptir.
Yurttaş gazeteciliği; temelinde insanları ikna ederek, onları demokratik sürece aktif katılımcı ol-

malarını sağlama ve onların pasif izleyici olmalarını engelleme çabası vardır.” Yurttaş gazeteciliğinde 
vatandaşlar artık haberlerin nesnesi olmaya itiraz etmektedir ve profesyonel gazeteci olmayan sıradan 
“yurttaşların” da haberler üreterek genel iletişim ortamına dahil olmalarının önü açılmaktadır.

Alternatif medya ticari amaç ve kaygılar taşımaz. Profesyonel, amatör gibi ayrımlar yapmaz. Alterna-
tif medya kendi içinde birçok farklı isimlendirmelere sahiptir. Bunlardan bazıları; muhalif medya, topluluk 
medyası, bağımsız medya, karşı medya, yeni medya, yerel medya, başka medya, radikal medya ... vb.

Radikal Medya
İktidarla çelişen muhalif ideolojinin geniş kitlelere aktarılması ve toplumca anlaşılabilmesi için med-

yanın bir aktarım unsuru olarak kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda radikal medya diye tabir edilen 
kitle iletişim oluşumları muhalif ideolojinin savunduğu değerleri demokratik bir biçimde anlatabildiği ve 
ezilenlerin sesini duyurmalarına katkıda bulunan bir mecralar bütünüdür. Gazete, dergi, radyo, tv kanal-
ları ve sosyal medya radikal medya olabilir. Ancak her muhalif medya oluşumunun radikal medya içinde 
görmesi gerekmez. Örneğin “köktendinci” ya da “faşist” denebilecek girişimler radikal medya tanımı için-
de yer almaz. Radikal medyayı tanımlayabilmek için sınırlarını “toplumsal dönüşümü ezilenler yararına 
gerçekleştirmek isteyen hareketlerin medyası” olarak çizmek gerekir.

Ana akım medya muhalif ideolojiye sırt çevirdiği sürece muhalif hareketlerin radikal medyaya yönel-
meleri kaçınılmazdır.

Offe’ye göre, yeni toplumsal hareketler kendilerini kurumsal olmayan bir siyaset alanında var et-
mektedir. Radikal medyanın en çarpıcı özeliklerinden biri oldukça gevşek ve özerk bir iç yapıya sahip 
olmasıdır.

Atton yerli habercilik adını verdiği teknikte, radikal medya için çalışan bir gazetecinin olayları sunar-
ken bir aktivist gibi davranması gerektiğini söyler. Örneğin, bir gazeteci bir sosyal hareketi haberleştirir-
ken olay yerinde gözlemlediklerini olayı yaşayan biri gibi aktarmalıdır. Tarafsız habercilik bunu kusurlu 
bir davranış olarak görür. George  Orwell’ın gazetecilik tarzı burada bahsedilen yerli haberciliğe oldukça 
yakındır. Orwell’in edebi gazeteciliğinde belirgin bir öznellik vardır. “Olaylar bizzat yazar tarafından ya-
şanmıştır.”

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOjİLERİNDE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
Küreselleşmenin hem sonucu hem de tetikleyicilerinden biri olan yeni iletişim teknolojileri toplumsal 

hareketlerin 21. yüzyılda ulaştığı etki derecesinde pay sahibidir. Bu durum egemen medyaya karşı mu-
halif ideolojinin de kendi medyasını kullanabilmesi anlamına gelir.
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İnternetin Gelişimi
İnternet 1995 yılından itibaren daha kitlesel düzeyde kullanılmaya başlayan bir ağ haline gelmiştir. 

Mesaj panoları ve açık günlükler gibi uygulamalar bugün popüler olan blogların ilkel versiyonlarıydı. O 
dönemde sosyal medyaya evrilebilecek bir ortam henüz oluşmamıştır. Son yıllarda internet hem hız-
lanmış, hem erişim maliyeti düşmüştür. Web 2.0 denilen süreç başlamış içerik üretimi daha güçlü hale 
gelmiştir.

İnternete erişimin bilgisayarla sınırlı olmadığı bir döneme girilmiştir. Bunun temeli 2003 yılında ku-
rulan My Space 2004 yılında kurulan Facebook, 2006 yılında yayına başlayan Twitter gibi platformlarla 
atılmıştır.

İnternet çoğu kez küreselleşmenin en somut sembolleri olarak görülür. “İnternet, kısıtlanamayan, 
sansürü ortadan kaldıran, doğası gereği hiyerarşik olmayan ve kontrolünün sağlanması güç olan bir 
iletişim sistemi olarak dünya tarihinde yerini almıştır.”

Ertem ve Uçkan’a göre internet ekseninde yeni iletişim teknolojileriyle gerçekleştirilen yeni toplum-
sal hareketler sayesinde insanlar “çok hızlı bir şekilde bir araya gelme ve dağılma, yatay bir şekilde 
örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme, iç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde sürdü-
rülebilme, yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını kullanarak destek yaratabilme, küresel iletişim 
yetenekleriyle dünya kamuoyunu etkileyebilme ve iktidarlar üzerinde baskı yaratabilme, ülkeleri dünya-
ya şeffaflaştırma, gibi güçlere sahip olmuştur.

Yeni toplumsal hareketlerin aktörleri olan orta sınıf, sahip oldukları meslekler itibariyle uzman ve 
profesyoneldir. Bu aktörler, yüksek düzeyde kültürel farkındalığa sahip  öznelerdir.

internet ve toplumsal hareketler arasındaki ilişkiye yönelik 3 farklı yaklaşım vardır:
 ➣ İnternet	toplumsal	hareketlerin	önemli	bir	parçasıdır	diyen	iyimser	yaklaşım
 ➣ İnternet	toplumsal	hareketlerde	söylendiği	kadar	önemli	değildir	diyen	kötümser	yaklaşım
 ➣ İnternetin	avantaj	ve	dezavantajlarını	bir	arada	görmeye	çalışan	fırsatçı	yaklaşım

Yeni Toplumsal Hareketler İçin Sosyal Medya
Castells’e göre, iletişim teknolojilerine sahip olan küresel sivil toplumun artık siyasi kurumlardan ve 

kitlesel medyadan bağımsız olarak varlıklarını sürdürülebilecekleri bir ortam oluşmuştur.
Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketlere Olumlu Etkisi
Herhangi bir mesajın sosyal medya üzerinden yayılması, geleneksel medya araçları ile kıyaslandı-

ğında daha hızlı, masrafsız ve kolaydır. Bu medya içeriğinin sansürsüz dolaşıma sokulması, internetin 
devletler ve hükümetler tarafından denetiminin zorluğu, mesajların kitlelere hızlı yayılmasını sağlar.

Eylem çağrısını sosyal medyada yapmanın en popüler yöntemlerinden biri “hashtag” kullanımıdır.
Sosyal medya kullanılarak gerçekleştirilen dünya çapında eylemlerden bazıları şunlardır: “Occupy” 

Eylemleri, (ABD ve Batı Avrupa) “Arap Baharı” (Mısır ve diğer bazı Arap ülkeleri), “İndignados ve Po-
demos” (İspanya).

Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketlere Olumsuz Etkisi
Sosyal medya araçlarının yapısal özelliği ve diğer geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak bü-

tün etkileşimlere açık olması, kolaylıkla yönlendirilebilir, provoke edilebilir ve amacından saptırılabilir bir 
araç haline gelmesini mümkün kılmaktadır.

Sosyal medyanın bilgi kirliliği ve haber dezenformasyonu anlamında çok büyük ve çok hızlı bir 
mecra olarak işlev görmesi, yeni sosyal hareketlerin varoluş zeminine ilişkin gerçekliği öldüren bir süreci 
besler. Örneğin başka bir olaya ve ortama ilişkin bir haber veya görüntü ya da fotomontaj olarak düzen-
lenen bir fotoğraf, kaynağı bilinmeden binlerce kişi tarafından paylaşılabilmektedir.

Toplumsal hareketlerin gelişimine ketvurabilecek bir başka “biz” yerine “ben” duygusunu koyabile-
cek olmaktır.

Bir başka konu ise sosyal medya üzerinden yapılan aslında oldukça pasif özelliğe sahip ve ey-
lem sahasında karşılığı olmayan sanal eylemlerdir. Bu davranışı daha iyi açıklayacak kavramlar 
Türkçe’ye “tıklamacılık” olarak geçen “clicktivism” ya da “dijital tembellik” olarak geçen “digital 
slactivism”tir. Bu pasif eylem türünün olumsuz tarafı bir beğeni butonu veya bir paylaş bu tonuna tık-
lanmasıyla dünyaları değiştiriyor olduğunuzu hissettirmesidir.

Dijital fanus etkisi; “internette sosyalleşen insanlar, bir “banner’a tıklayarak Afika’daki açları doyur-
duğunu, yağmur ormanlarını kurtardığını düşünmeye başlar” şeklinde açıklanır.

İnternet eylemleri katılımcıları uysallaştırdığından siyasilerin de işine gelmektedir.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen tıklama merkezli eylemlerde, eylemci kitle çok kolay dağılır. So-

kaktaki bir eylemdeki dostluk ve yoldaşlık bağları internet üzerinden gerçekleşen aktivizm de yoktur.
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AĞ TOPLUMU VE YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER
“İnternet, hem giderek atomize olan ve yalnızlaşan hem de içe dönük ve sıkılgan kişilik yapıları ne-

deniyle gündelik yaşamda toplumsallaşamayan bireylerin, “öteki” ile iletişime girmelerine imkan veren 
ve kişileri adeta görünmez sicimlerle birbirine bağlayan yeni bir kamusal alana dönüşmektedir.” Fiziksel 
bağlar yerine sanal ortamlarda birbirleriyle hareket halinde olan bireyler bilerek ya da bilmeyerek yeni 
nesil bir ağ toplumunu oluşturur.

Ağları ve enformasyon akışını yöneten bireyler ağ toplumunun en güçlü toplumsal grubunu oluştu-
rurlar ve bu insanlar ille de ekonomik sermayesi olan insanlar değildir.

Manuel Castells “İsyan ve Umut Ağları: İrnetnet Çağında Toplumsal Hareketler” kitabında ağ toplu-
mundaki toplumsal hareketlerin ortak özelliklerini şöyle sıralar: Ağlar farklı biçimlerde oluşturulur, Kent 
Uzamının işgali, Hem yerel hem küresel olması, zaman dışı zaman, öfke kıvılcımları, hareketlerin viral-
liği, özdönüşümsellik, programsızlık, lidersizlik.

Eski toplumsal hareketlere nazaran yeni toplumsal hareketler daha az şiddet içerir. Genellikle barış-
çıl ve sivil itaatsizlik eylemleri düzenlerler.

Sanal Cemaatler
Sanat cemaat kavramı insan ve teknolojinin şaşırtıcı bir biçimde bir araya gelmesinden doğmuştur 

Mekandan bağımsız bilgisayar networkleri aracılığıyla, “siber uzay”da bir araya gelir insanlar. Kendisini 
bir internet bağımlısı olarak gören ve birden fazla sanal cemaatin kurulmasında birinci derecede rol alan 
Howard Rheingold sanal cemaat kavramını ilk defa 1987’de yayımladığı “Sanal Cemaatler: Fikirlerin 
Bilgisayar Duyurusu Panosu Üzerinden Değiş Tokuşu” isimli makalesinde kullanmıştır. Ona göre sanal 
cemaatler, “Kişisel ilişkiler ağının yaratılması için yeterli sayıda insan biraraya geldiğinde, networkler 
(internet) vasıtasıyla yaratılan sosyal gruplardır.”

dawson’a göre sanal cemaatlerin oluşması için şu koşullar gereklidir:
 ➣ Üyeler	arasında	etkileşim
 ➣ Üyeler	arasındaki	etkileşimin	devamlılığı
 ➣ Üyelerin	sabit	bir	kullanıcı	adı	(Nick)	sahibi	olması
 ➣ Üyeler	üzerinde	sosyal	kontrolün	bulunması
 ➣ Sitedeki	interaktivitelerin	üyelerin	ilgi	alanına	uyması
 ➣ Paylaşılan	düşünce	veya	aktivitelerin	açık	alanda	yapılması
 ➣ Makul	sayıda	üyenin	katılım	sağlaması

Dijital Aktivizm
Aktivizm; bir grup insanın kurum ve kuruluşlar üzerinde baskı yaratarak sorumlu gördükleri politi-

kaları, uygulamaları ya da durumları değiştirme sürecidir. Irk, cinsiyet, ekonomik farklılıklar gibi sosyal 
ayrıntılar aktivizmin ortaya çıkması için ön şartlardır.

21. yy. dijital kültür olarak adlandırılmaktadır. Dijital aktivizm; sanal aktivizm, internet akitvizmi, on-
line aktivizm, cyber aktivizm, e-aktivizm, hacktivism, elektronik savunuculuk, online savunuculuk, vb. 
isimlerle de anılmaktadır. İsimler farklı olsa da hepsi internete dayalı haberleşmeyi kastetmektedir. Diji-
tal aktivizm içinde siyasal ve toplumsal bütün hareketleri barındıran, cep telefonları, tabletler, çeşitli usb 
araçlarından yararlanılarak dijital ağları kullanan faaliyetlerin tamamını kapsar.

Morozov, aktivistlerin yeni medyadan yararlanma stratejilerini sekiz ana başlık altında top-
lamıştır:

 ➣ Ulaşılabilirlik	ve	doğru	bilgi
 ➣ Belli	bir	sonuna	karşı	kamuoyu	ilgisini	çekmek
 ➣ Seçmenlere	yardımcı	olmak	için	verileri	analiz	etmek	ve	birarada	bulma	kolaylığı	sağlamak
 ➣ Politikacılar	ve	seçmenlerle	doğrudan	temas	kurmak
 ➣ Yeni	üyelere	ulaşmak
 ➣ Eylemleri	mobilize	etmek	ve	lojistik	destek	sağlamaya	yardımcı	olmak
 ➣ Kolektif	eylemler	için	yaratıcı	yöntemler	bulmak	ve	yenilikler	üretmek
 ➣ Diğer	sivil	toplum	örgütleri	ve	aktivistler	arasında	bilgi	değişiminde	bulunmak.

Dijital Aktivizm Türleri
Edilgen konumda olan Web 1.0 teknolojisinden etkileşimli bir boyuta taşınan Web 2.0 teknolojisi 

ile beraber internet dünyası köklü bir dönüşüm geçirmiş internet kullanıcıları da sanal dünyanın birer 
aktörüdür.

dijital aktivizmin türleri
 ➣ Video	aktivizmi
 ➣ Hacktivism
 ➣ Dijital	imza	kampanyaları

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



77

AÇıKLAMALı SORULAR

1. Klasik liberal kurama aşağıdakilerden 
hangisi 4. güçtür?

A) Medya B) Yasama
C) Parlamento D) Yürütme
E) Yargı

AÇıKLAMA
Klasik liberal kuram uyarınca, demokratik-hukuk 
devleti çerçevesinde medyanın yasal her tür bir-
lik ve hareketin seslerini duyurmaları yönünde ya-
pacağı nesnel yayınla toplumsal yaşamda “dör-
düncü güç” olma işlevini yerine getireceği varsa-
yılmaktadır.

YANıT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya-
nın sahip çıktığı konulardan biri değildir?

A) Çevre sorunları
B) Kadın şiddeti
C) Eşcinsel hareketler
D) Anarşist hareketler
E) Para piyasaları

AÇıKLAMA
Ekolojist hareketler, eşcinsel hareketler, anarşist 
hareketler, feminist hareketler gibi oluşumlar alter-
natif medyanın sahip çıktığı hareketlerdir.

YANıT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerden birisi değildir?

A) Kadın hareketi
B) Ekolojist hareketler
C) Barış hareketleri
D) Sınıfsal temelli sosyal hareketler
E) Küreselleşme karşıtı hareketler

AÇıKLAMA
1960’lı yıllarda siyasi iktidar hedefiyle örgütlenen 
sınıfsal temelli sosyal hareketler günümüzde ye-
rini çevreden, kadın sorunlarına, barış hareketle-
rinden, küreselleşme karşıtı hareketlere doğru ge-
niş bir yelpazede faaliyet gösteren dinamik grup-
lara bırakmıştır.

YANıT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Üyelerinin aidiyeti itibariyle heterojendir.
B) Dar iktisadi çıkarlara bağımlıdır.
C) Demokratik ve katılıma açık hareketler-

dir.
D) Küreseldir.
E) Kurumsal yapısı itibariyle esnektir.

AÇıKLAMA
Üyelerinin aidiyetleri itibariyle daha esnek ve me-
kansal anlamda daha küresel bir hal alan yeni top-
lumsal hareketler, zengin içerik ve taleplere sahip, 
dar iktisadi çıkarlardan bağımsızlaşmış ve hatta 
daha demokratik ve katılıma açık hareketlerdir.

YANıT: b

5. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak 
medya için doğru bir bilgi değildir?

A) Demokratik bir toplumda medya kamuo-
yunu oluşturan araçlardan biridir.

B) Kamuoyunu bilinçlendirme görevi vardır.
C) Serbest pazar temelli bir medya siste-

minde kamuoyunun tarafsız bir medya 
ortamı tarafından bilgilendirilmesi olası-
dır.

D) Medya sivil topluma iletişim kanalı olarak 
hizmet etmelidir.

E) Medya sayesinde iktidarın politikalarının 
uygulanması vatandaşın gözetiminde ve 
sivil toplumun katkılarıyla gerçekleşecek-
tir.

AÇıKLAMA
Serbest pazar temelli bir medya sisteminde kamu-
oyunun tarafsız bir medya ortamı tarafından bilgi-
lendirilmesi çok mümkün olmamaktadır. Bu duru-
mun nedeni egemen ideolojiden veya büyük med-
ya şirketlerinin ekonomik hedeflerinden bağımsız 
bir medya içeriği üretmenin neredeyse imkansız 
olmasıdır.
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6. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketlerin medyaya olan ihtiyaçlarından bi-
risi değildir?

A) Seslerini duyurabilme
B) Muhalefet etme
C) Finansal kaynaklar
D) Sürekliliklerini sağlama
E) Faaliyetlerini yaygınlaştırma

AÇıKLAMA
Toplumsal hareketlerin zaruri ihtiyaçları olan ses-
lerini duyurabilme, muhalefet etme, sürekliliklerini 
sağlama, faaliyetlerini yaygınlaştırma, üye sayıla-
rını artırma gibi nedenlerle medyaya olan ihtiyacı 
son derece önemlidir.

YANıT: C

7. Aşağıdakilerden hangisi “kitlesel bir erişi-
me sahip olan ve toplumun hemen hemen 
tüm kesimleri tarafından bilinen medya araç-
larını ve kurumlarını” ifade eden kavram-
dır?

A) Radikal medya B) Ana akım medya
C) Alternatif medya D) Muhalif medya
E) Anarşist medya

AÇıKLAMA
Ana akım medya kavramıyla kitlesel bir erişime 
sahip olan ve toplumun hemen hemen tüm kesim-
leri tarafından bilinen medya araçları ve kurumları 
ifade edilmektedir.

YANıT: b

8. Aşağıdakilerden hangisi liberal kuramın 
medyadan beklentilerinden birisi değil-
dir?

A) Kamu politikaları üzerinde dönüştürücü 
etki yapması 

B) Demokratik yurttaşlığı geliştirmesi
C) Siyasi otoritenin hesapverebilirliğini teş-

vik etmesi
D) Dinamik bir düşünce ortamı yaratması
E) Ezilenlerin yanında durması

AÇıKLAMA
Liberal kuram medyanın kamu politikaları üzerin-
de dönüştürücü etkisini, demokrasiye hem siyasi-
ler hem yurttaşlar bazında hizmet etmesini, dina-
mik bir düşünce ortamı yaratmasını bekler. Ezilen-
ler alternatif medyanın kitlesidir daha çok.

YANıT: E

9. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya-
nın yapısal özelliklerinden birisi değildir?

A) Dezavantajlı gruplara özel önem verir.
B) Devletten ve pazar ekonomisinin koşulla-

rından bağımsızdır.
C) Yatay veya hiyerarşik bir yapılanmaya 

sahip değildir.
D) Kendi kendini temsil eder.
E) Egemen söyleme uyar.

AÇıKLAMA
Alternatif medya egemen söylemin dışında bir 
söyleme sahiptir.

YANıT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın 
yeni toplumsal hareketlere olumsuz etki-
lerinden biri değildir?

A) Provoke edilebilir
B) Etkileşimlere açık olması
C) Bilgi kirliliği
D) Kolay ulaşılabilirliği
E) Amacından saptırılabilir olması

AÇıKLAMA
Kolay ulaşılabilir, hızlı ve ucuz olması sosyal med-
yanın olumlu etkilerindendir.

YANıT: D

11. Aşağıdakilerden hangisi Castells’e göre 
Sosyal ağların özelliklerinden biri değil-
dir?

A) Hem yerel hem küreseldirler.
B) Kendi zaman biçimlerini yaratmışlardır.
C) Kökenleri bakımından kendiliğindendir.
D) Her yerde patlak veren hareketlerin gös-

teri etkisine sahiptir.
E) Lidersiz hareket gerçekleşemez.

AÇıKLAMA
Ağların yataylığı işbirliğini ve dayanışmayı destek-
leyerek lider ihtiyacını baltalamıştır. Bireyler yal-
nızca kendilerini temsil etmek istemektedir.

YANıT: E
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12. “Bireyler üzüntü ve umutlarını internetin ser-
best kamusal alanında paylaşarak, birbiriyle 
bağlar kurarak, çok sayıda varoluş kaynağın-
dan projeler hayal ederek kişisel görüşlerin-
den ya da örgütsel bağlılıklarından bağımsız 
olarak ağlar oluştururlar.”

 Ağ toplumuna ilişkin yukarıdaki açıklama 
aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Castells B) Comte
C) Bell D) Rostow
E) Spire

AÇıKLAMA
Manuel Castells’e göre “internetteki sosyal ağlar 
iktidarların dayanağı olarak iletişim kanallarını te-
kelleri altına almış hükümetler ve şirketlerin kont-
rolünün büyük ölçüde dışında kalan özerklik alan-
larıdır. Bireyler projeler hayal ederek kişisel görüş-
lerinden ya da örgütsel bağlılıklarından bağımsız 
olarak ağlar oluştururlar.

YANıT: A

13. “Bilgisayarın ve onu kullanan insanların in-
ternet ve benzeri ağlar içinde kurduğu ileti-
şimden doğan sanal gerçeklik ortamını an-
latan metaforik soyutlama” tanımı aşağıdaki 
kavramlardan hagnisine aittir?

A) Siber uzay
B) Network
C) İletişim ağı
D) Medya
E) Alternatif medya

AÇıKLAMA
Siber uzay, terimi bilgisayarın ve onu kullanan in-
sanların internet ve benzeri ağlar içinde kurduğu 
iletişimden doğan sanal gerçeklik ortamıdır.

YANıT: A

14. Kişisel ilişkiler ağının yaratılması için ye-
terli sayıda insan biraraya geldiğinde, in-
ternet vasıtasıyla yaratılan sosyal gruplar 
aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılır?

A) Network
B) Sanal cemaat
C) Siber uzay
D) Nick
E) İletişim ağı

AÇıKLAMA
Sanal cemaat kavramı insan ve teknolojinin şaşır-
tıcı bir biçimde biraraya gelmesinden doğmuştur.

YANıT: b

15. Aşağıdakilerden hangisi Morozov’un be-
lirlediği aktivisitlerin yeni medyadan ya-
rarlanma stratejilerinden birisi değildir?

A) Ulaşılabilirlik
B) Kamuoyunun ilgisini çekmek
C) Politikacılardan uzaklaşmak
D) Yeni üyelere ulaşmak
E) Eylemleri mobilize etmek

AÇıKLAMA
Morozov aktivistlerin yeni medyadan yararlanma 
stratejilerini sekiz ana başlık altında toplamıştır:
• Ulaşılabilirlik ve doğru bilgi
• Belli bir soruna karşı kamuoyun ilgisini çekmek
• Seçmenlere yardımcı olmak için verileri analiz 

etmek ve bir arada bulma kolaylığı sağlamak
• Politikacılarla ve seçmenlerle doğrudan temas 

kurmak
• Yeni üyelere ulaşmak
• Eylemleri mobilize etmek ve lojistik destek 

sağlamaya yardımcı olmak
• Kolektif eylemler için yaratıcı yöntemler bul-

mak ve yenilikler üretmek
• Diğer sivil toplum örgütleri ve aktivistler arasın-

da bilgi değişiminde bulunmak
YANıT: CM
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
için bir örnektir?

A) Ulusal bir gazetenin haber sitesi
B) Devlet radyolarından birisi
C) Muhalif bir haber dergisi
D) Uluslararası bir TV kanalı
E) Medya holdinglerinden birisinin ulusal 

gazetesi

2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin haberde 
nesne olmasının önüne geçmek içindir?

A) Bağımsız gazetecilik
B) Alternatif medyacılık
C) Radikal medyacılık
D) Anarşist medyacılık
E) Yurttaş gazeteciliği

3. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
için söylenemez?

A) Muhaliftir
B) Radikaldir
C) Anti-otoriterdir
D) Hiyerarşiktir
E) Kâr amacı gütmez

4. Aşağıdakilerden hangisi yurttaş gazeteci-
liği için söylenemez?

A) Halk haber üretim sürecine dahil olabilir.
B) İnsanları demokratik süreçte aktif kılar.
C) Alternatif medya davranışıdır.
D) Yurttaşlar haberlerin nesnesidir.
E) Halkı olaylara eleştirel bakmaya sevke-

der.

5. Aşağıdakilerden hangisi alternatif medya 
kavramının diğer isimlerinden değildir?

A) Muhalif medya
B) Topluluk medyası
C) Bağımsız medya
D) Radikal medya
E) Ana akım medya

6. Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal dönü-
şümü ezilenler yararına gerçekleştirmek is-
teyen hareketlerin medyası” olarak tanım-
lanır?

A) Radikal medya
B) Ana akım medya
C) Ulusal medya
D) Devlet destekli medya
E) Yerel medya

7. Aşağıdakilerden hangisi radikal medya-
nın ana akım medyadan ayrılan yapısal 
özelliğidir?

A) Daha fazla kitleye ulaşması
B) Egemen dile sahip olması
C) Haber türleri
D) Yeni teknolojiyi kullanması
E) Gevşek ve özerk olması

8. Toplumsal bir sorunla ilgili sosyal medya-
da pasif bir paylaşımda bulunmaktan baş-
ka hiçbir şey yapmayan bir bireyin bu tav-
rı sosyal medyaya ilişkin aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?

A) Hacktivism
B) Tıklamacılık
C) Aktivistlik
D) Anarşistlik
E) Militanlık

9. “teyit.org” girişiminin temel amacı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sosyal medyayı eğitim için kullanmak
B) Sosyal medyayı toplumsal hareketlerin 

merkezi yapmak
C) Sosyal medyadaki bilgi kirliliğiyle müca-

dele etmek
D) Siyasileri sosyal medyada güçlendirmek
E) Sosyal medyayı basından güçlü kılmak
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10. Aşağıdakilerden hangisi internetin top-
lumsal hareketler üzerindeki etkisine kö-
tümser bakan yaklaşımın savunduğu ar-
gümanlardan birisidir?

A) İnternet neo-liberal sömürü politikalarının 
yeni aracıdır.

B) İnternet şeffaf demokrasi aracıdır.
C) İnternet mücadele alanıdır.
D) İnternet insanları yakınlaştırır.
E) Sosyal sorunlar, internet teknolojileri 

üzerinden çözülebilir.

11. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi inter-
neti her türlü baskı ve engellemeye rağ-
men bir mücadele alanı kabul eder?

A) İyimser yaklaşım
B) Kötümser yaklaşım
C) Fırsatçı yaklaşım
D) Liberal yaklaşım
E) Sosyalist yaklaşım

12. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal 
hareketlerin internet ekseninde yararlan-
dığı avantajlardan biri değildir?

A) Hızlı bir şekilde bir araya gelme - dağılma
B) Yatay bir şekilde örgütlenmeyle öngörü-

lemez davranışlarda bulunabilme
C) İç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde 

sürdürebilme
D) Yerel eylemlere küresel destek sağlama
E) İktidarlar üzerindeki baskıyı azaltma

13. Aşağıdakilerden hangisi Dawson’un sa-
nal cemaatleri için oluşması gerektiğini 
söylediği koşullardan biri değildir?

A) Üyeler arasında etkileşim
B) Üyeler üzerinde sosyal kontrol bulunma-

sı
C) Paylaşılan düşünce veya aktivitelerin 

açık alanda yapılması
D) Üyelerin gerçek kimlikleriyle katılması
E) Sitedeki interaktivitelerin üyelerin ilgi 

alanlarına uygun olması

14. Sanal cemaat kavramını ilk kez kullanan 
ve tanımlayan aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Castells
B) Bell
C) Rostow
D) Rheingold
E) Spire

15. başka tarafın bilgisayarına illegal yolla 
girme veya bir internet sitesini art niyet 
veya dolandırıcılık amacı ile kullanma ey-
lemi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
tanımlanır?

A) Sanal cemaat
B) Hacking
C) Siber uzay
D) Sanal alem
E) Dijital imza
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. C Alternatif medya devlete ya da medya 
patronlarına ait değildir.

2. E Yurttaş gazeteciliğinde vatandaşlar artık 
haberlerin nesnesi olmaya itiraz etmek-
tedir. Profesyonel gazeteci olmayan sı-
radan yurttaşlar da haber üreterek genel 
iletişim ortamına dahil olabilir ve vatan-
daşlık haklarının savunusunu yapabilir.

3. D Alternatif medya anti-hiyerarşiktir.

4. D Yurttaşlar, haberlerin nesnesi değildir. 
Yurttaş gazeteciliğinde halk olayların ar-
ka planını görmezden gelmez.

5. E Alternatif medya, ana akım medyaya kar-
şı medyadır.

6. A Ezilenlerin medyası olmak ve demokra-
tik bir şekilde fikrini açıklamak için müca-
dele etmek radikal medyanın temel vur-
gu alanlarıdır.

7. E Ana akım medyayla kıyaslandığında ra-
dikal medyanın en çarpıcı özelliklerinden 
bir oldukça gevşek ve özerk bir iç yapıya 
sahip olmasıdır.

8. b Tıklamacılığa dijital tembellik de denir. 
En yalın haliyle sosyal medya üzerinden 
yapılan eylemlere sanal ortamda katkıda 
buunma anlamına gelir.

9. C Son yıllarda bilgi kirliliğiyle mücadele et-
mek için başlatılan bazı girişimler var-
dır. “teyit.org” bunlardan biridir. Doğru-
lama platformudur. Hedefi yaygın bilinen 
yanlışlardan, sosyal medyanın gündemi-
ne oturan şüpheli bilgilere, yaygın med-
yanın gündeme getirdiği iddialardan şe-
hir efsanelerine birçok alanda doğrulama 
yaparak okurun süzgeçten geçirilmiş bil-
giye ulaşmasını sağlar.

10. A İnternetin neoliberal sömürü politikaları-
nın yeni bir aracı olduğunu, sadece ayrı-
calıklı kesimlerin kullanabildiği bu aracın 
toplumsal muhalefet için değersiz oldu-
ğunu savunarak, yalnızca üst orta sınıf-
tan gençlerin ve beyaz yakalıların kulla-
nabildiği bu aracın insanları birbirine ya-
bancılaştırdığını, geniş kitleler tarafından 
kullanılmadığı için toplumsal mücadele 
aktörleri için asla yaygın medya araçları-
nın yerini tutamayacağını belirtirler.

11. C İnternetin toplumsal hareketler üzerine 
etkisine fırsatçı yaklaşanlara göre inter-
netin iktidar sahipleri tarafından yönlen-
dirilmesine ve geniş kesimleri dışlanma-
sına rağmen, sunduğu imkanlar nedeniy-
le etkili bir mücadele aracı olabileceğini 
savunurlar. Her türlü baskı ve engelle-
meye rağmen interneti bir mücadele ala-
nı olarak kabul ederler.

12. E Sosyal medya aracılığıyla yeni toplumsal 
hareketler iktidarlar üzerinde görülmemiş 
bir baskı yaratır.

13. D Üyelerin sabit bir kullanıcı adı (Nick) sa-
hibi olması

14. D Sanal cemaatlerin en çok kabul gören ta-
nımı kendisini bir internet bağımlısı ola-
rak değerlendiren ve birden fazla sanal 
cemaatin kurulmasında ve sürdürülme-
sinde birinci derecede rol alan Howard 
Rheingold’a aittir. Rheingold, sanal ce-
maat kavramını ilk defa 1987’de yayımla-
dığı “Sanal Cemaatler: Fikirlerin Bilgisa-
yar Duyurusu Panosu Üzerinden Değişi 
Tokuşu” isimli makalesinde kullanmıştır.

15. b Politik gerekçeler göstererek hacking 
(başka tarafın bilgisayarına illegal yolla 
girme veya bir internet sitesini art niyet 
veya dolandırıcılık amacı ile kullanma) 
eylemi yapmak ise hacktivismdir.M
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Çevrecilik, ekolojizm, çevresel adalet, çevre mer-
kezcilik, insan merkezcilik, doğa korumacılık, nükleer karşıtı hareket 
kavramlarının açıklandığı bu ünitede çevre hareketinin savunduğu de-
ğer ve ilkeler tanımlanmıştır. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra, 
sorular çözülmeli yanlış yanıtlar için yeniden konuya dönülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

YAŞAM bİÇİMİ, SOSYAL HAREKET VE İDEOLOjİ OLARAK ÇEVRECİLİK
Yerel, bölgesel, küresel çevre sorunlarına karşı yükselen toplumsal hareketler günümüz dünyasının 

en önemli toplumsal olgularından biridir. 2008’de 27 ülke (Türkiye dahil) de yapılan iklim değişikliği ko-
nulu özel Eurobarometre araştırmasına katılanların %62’si “Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli 
sorun nedir?” sorusuna “küresel ısınma” yanıtını vermiştir.

Çevrecilik, ekolojizm, yeşil politika çevre sorunlarının kökenlerine ilişkin tanıları ve önerdikleri çözüm 
yolları açısından birbirlerinden ayrılmaktadır.

Castells; çevreciliği; söylem ve pratiklerinde egemen yapısal ve kurumsal mantığa karşı çıkarak 
insan etkinlikleriyle doğal çevre arasında yıkıcı sonuçlara neden olan ilişki biçimlerini düzeltmeyi amaç-
layan tüm ortak hareketler” olarak tanımlar.

Ekolojiyi ise; “insanları ekosistemin parçası olarak gören ve dinamik, evrimsel bir perspektifle bu 
sistemin dengesini korumayı amaçlayan inançlar, kuramlar ve projeler seti” biçiminde tanımlar.

ÇEVRE SOSYAL HAREKETLERİ
Della Porta ve Diani’ye göre; sosyal hareketler, “Ortak inanç ve dayanışma üzerinde kurulu, çeşitli 

protesto biçimlerini sıkça kullanarak çatışmalı konularda harekete geçen enformel ağlardır.”
Doherty’e göre; çevre hareketinin özellikleri şunlardır:

 ➣ Bilinçli	olarak	paylaşılan	ortak	kimliğe	sahip	olmak
 ➣ Protestoyu	eylem	biçimlerinden	biri	olarak	kullanmak	ve	en	azından	kısmen	yerleşik	siyasal	ku-
rumlar	dışında	faaliyet	göstermek

 ➣ Enformel	etkileşim	ağı	niteliği	taşımak
 ➣ Egemen	iktidar	biçimlerine	meydan	okumak	ve	onları	reddetmek

Çevre hareketlerinin çevre örgütleri ya da çevre STK’larıyla özdeş görülmesi de doğru değildir. Çev-
re hareketlerinin geleneksel baskı gruplarıyla da karıştırılmaması gerekir.

ÇEVRE HAREKETLERİNİN TARİHİ

bİRİNCİ DALgA: DOĞA KORUMACILIK (19. YY. SONU - 20. YY. ORTALARINA KADAR 
OLAN DÖNEM)
Bugün etkinliğini sürdüren birçok doğa koruma örgütü, bu dönemde kurulmuştur. Birinci dalga çevre 

hareketinin belirleyici özelliği doğal yaşam alanlarının (habitat), başta kuşlar olmak üzere yaban hay-
vanlarının, yaşlı ormanların korunması amacına dönük olmasıdır. Avrupa ve Kuzey Amerika kökenlidir. 
Avrupa’da romantizmin etkilerini daha fazla görmek mümkünken, Amerikan koruma hareketinin, yeni 
keşfedilen kıtanın doğal özelliklerinin etkilediği kültürün izlerini taşıdığı söylenebilir.

ÇEVRECİLİK VE ÇEVRE HAREKETLERİ 8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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amerikan doğa korumacılığı kendi içinde rakip iki akım halinde günümüze gelmiştir:
 ➣ doğayı olduğu gibi koruma:	Temsilcileri,	Henry	David	Thoreau,	John	Audubon,	John	Mui
 ➣ akılcı kullanım olarak da bilinen koruyarak kullanma akımı:	Temsilcisi;	Gifford	Pinchot’dur.

dalton; doğa korumacılığın avrupa’da 3 dalga halinde yayılan bir akım olarak doğuşunda 3 
etmenin etkili olduğunu söyler:

 ➣ Sanayi	Devriminin	yarattığı	kirlilik,	bozulma	ve	sağlıksız	yaşam	koşulları	gibi	olumsuz	çevresel	
sonuçlar

 ➣ Doğa	bilimlerindeki	ilerleme	sayesinde	çevre	sorunları	hakkında	oluşan	farkındalık
 ➣ Aydınlanma	düşüncesinin	 ilerleme	ve	usçuluk	değerlerine	karşı	 tepki	olarak	gelişen	Romantik	
hareket

İKİNCİ DALgA: EKOLOjİ HAREKETİ
Çevresel aktivizm ve örgütlenmeye bugünkü görünümünü kazandıran 1960’larda doğan modern 

çevre hareketidir. Bu hareketin yeşil hareket ya da ekoloji hareketi olarak adlandırılması daha uygundur. 
1960’ların sonunda başta Avrupa ve Amerika olmak üzere tüm dünyada yükselişe geçen ve yerleşik 
düzene meydan okuyan öğrenci hareketleri, savaş ve nükleer silahlanma karşıtı hareketlerle yakından 
ilişkilidir. 

Protesto dalgalarını harekete geçiren etkenlerin başında kuşkusuz endüstri toplumunun yarattığı 
yeni çevresel sorunlar bulunuyordu. Nükleer güç, kaynak kıtlığı, asit yağışları, zehirli atıklar, kirlilik, ya-
şam kalitesinin bozulması vb. Torrey Canyon petrol tankeri kazası, Rhine nehrine sızan toksik atıkların 
yol açtığı kirlilik, kitlesel balık ölümleri, iskandinav ülkelerinde ve Almanya’da asit yağışları nedeniyle 
gerçekleşen orman ölümleri ve tatlı su kaynaklarının zehirlenmesi, Amerika’da Santa Barbara’daki pet-
rol kuyusunda meydana gelen patlama sonrasında oluşan petrol sızıntısı, Three Miles Adası nükleer 
santral kazası, 10 milyon tondan fazla petrolün denize dökülmesiyle canlı yaşamını tehdit eden Exxon 
Valdez tanker kazası, bu dönemde toplumsal kaygıyı artıran insan eliyle yaratılmış felaketlerden yalnız-
ca bazılarıdır.

Ekoloji hareketinin ortaya çıkışını açıklayan kuramlar ortaya çıkmıştır: Post-materyalizm tezi; 
temsilcisi ınglehart’tır. Ona göre; batı toplumlarının değer ölçülerinde “sessiz bir devrim” ger-
çekleşmiş, yaşamı sürdürmek ve güvenlik için ekonomik gereksinimlere verilen önemin yerini ait 
olma, ifade özgürlüğü ve yaşam kalitesi gibi değerler almıştır. İnglehart’ın açıklaması iki hipotez 
üzerine kurulmuştur: Kıtlık ve sosyalleşme

Bu konuda bir başka açıklama “yeni orta sınıf” tezidir. Buna göre; çevreciler, çevre hareketi üyeleri, 
yeşil partilere oy veren kitleler, kendilerini ekonomik sınıf çıkarları temelinde örgütlenmiş geleneksel 
siyasal partilerle özdeşleştiremeyen yeni orta sınıfın mensuplarıdır.

ÇEVRESEL ADALET HAREKETİ
Hareketin başlangıcı 1982’de kuzey Carolina Eyaleti’nin toksik PCB atığıyla kirlenmiş 120 milyon 

pund toprağı ağırlıklı olarak Afrikalı Amerikalıların yaşadığı Warren County bölgesine dökme kararına 
karşı yapılan protestolara dayandırılır. Birçoğuna göre burası çevresel açıdan sakıncasız olduğundan 
değil, yoksul, siyah ve siyasal olarak güçsüz bir topluluğun yaşadığı bir yer olmasından dolayı seçilmişti.

bİN YIL DÖNEMECİNDE ÇEVRESEL AKTİVİZMİN YER (KÜRES)ELLEŞMESİ
ulus ötesi alanda çevrecilik: ulus ötesi alanda etkinlik gösteren çevresel gruplar şöyle sınıf-
landırılabilir:

 ➣ Uluslararası	sivil	toplum	kuruluşları
 ➣ Ulusötesi	savunuculuk	ağları
 ➣ Ulus	ötesi	koalisyonlar
 ➣ Ulus	ötesi	sosyal	hareketler
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ÇEVRE HAREKETİ: DEĞERLER VE EYLEM bİÇİMLERİ

DEĞERLER
Çevre-merkezcilik
Çevre merkezcilik, tüm canlıların şimdiki ve gelecek kuşaklarının çıkarlarının gözetildiği bü-

tünsel (halistik: tek tek parçaların toplamından ibaret olmayan bütünü önemseyen düşünce) bir ekolo-
jik felsefeyi temsil eder.

Eşitlik ve Hakkaniyet
Yerellik
Yeryüzünün Sınırlarına Saygı
İnsan İçin bilim ve Teknoloji

EYLEM bİÇİMLERİ
Çevre hareketleri, kültürel dönüşüm, politika ve kararları etkileme, ekonomik ortak eylem yöntemle-

rine başvurmaktadır. Yürüyüşler, gösteriler, oturma eylemleri, imza kampanyaları, boykotlar, işgaller, yol 
kapatma, çalışmayı engelleme, insan zincirleri, grevler, referandumlar bu eylemlerdendir.

della Porta ve diani protesto eylemlerinin dayandırıldığı yaklaşımları sınıflandırır:
 ➣ Sayılar	Mantığı
 ➣ Zarar	mantığı
 ➣ Tanık	olma.

ÇEVRE HAREKETİNİN bİLEŞENLERİ
Castells, çevreciliğe yerel, çok biçimli, ağ yönelimli, yaygın bir yeni sosyal hareket olarak 

kimliğini verenin çeşitlilik olduğunu söyler. Castells, çevre hareketini beş gruba ayırır:
 ➣ Doğanın	korunması
 ➣ Kendi	alanını	savunma
 ➣ Karşı	kültür,	derin	ekoloji
 ➣ Gezegeni	kurtarma
 ➣ Yeşil	politika.

Doherty ise; çevre hareketini dörde ayırır:
 ➣ Çevre	sosyal	hareket	örgütleri
 ➣ Doğrudan	eylem	grupları
 ➣ Yerel	çevre	grupları
 ➣ Yeşil	partiler

KİTLESEL ÇEVRE ÖRgÜTLERİ
Çevre hareketi içinde görünürlüğü en yüksek grup kuşkusuz kitlesel çevre örgütleridir. Greenpea-

ce, FoE, WWF ve benzeri örgütler bilinirlik ve büyüklük açısından bu grubun en önemli temsilcileridir. 
Kitlesel çevre örgütlerinin pek çoğu bir sosyal hareketin kurumsallaşması sonucunda ortaya çıkmamış, 
az sayıda kişinin kurduğu örgütler üye sayılarının artmasıyla kitleselleşir. Bu nedenle çevresel sosyal 
hareket örgütleri ya da çevresel hareket örgütleri olarak da anılır.

DOĞRUDAN EYLEM gRUPLARI
Temsil ettikleri ekolojik değerler ve benimsedikleri eylem türleriyle çevre hareketleri tarafının en radi-

kal tarafında durmaktadır. Eart First! en aktif doğrudan eylem gruplarından biridir. Ana akım çevreciliğe 
ve kurumsallaşmış örgütlere tepki olarak ve genellikle de onlardan ayrılarak kurulmuştur.

YEREL ÇEVRE HAREKETLERİ
Yerel çevre hareketleri çevresel mücadelenin en yaygın ve dirençli katmanını oluşturur. En aktif     

eylemliliğin gerçekleştiği yerdir. Ulusal ya da ulus ötesi hareketlenmeler gelip geçerken; yerel kampan-
yalar ısrarla yenilenir. Bunun nedeni hareketi doğuran nedenlerdir. Bergama eylemi örnektir.

YEŞİL PARTİLER
Yeni sosyal hareketler, birçok ülkede yeşil partilerin kuruluşunda önemli bir katalizör olmuştur. Örne-

ğin, nükleer karşıtı hareketi oluşturan ekolojist ve Yeni sol gruplar Almanya, Fransa, Finlandiya gibi ülke-
lerde yeşil partilerin doğuşuna zemin hazırlamıştır. İlk Yeşil Partililer, 1972’de Yeni Zellanda Tazmanya’da 
Değerler Partisi adıyla 1973’de, Halk Partisi adıyla da İngiltere’de kurulmuştur. Almanya’da alternatif, 
yeşil listeler altında yarışan adayların 1978’de yerel düzeyde kazandıkları seçimlerin ardından 1980’de 
kurulan Yeşiller 1983’te parlamentoya girmiştir.
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bATI DIŞI DÜNYADA ÇEVRECİLİK
1970’lerdeki Minamata civa zehirlenmesi olayının tetiklediği protestolar ve toplumsal tepki örgütlen-

meleri ülkede hem çevre hareketinin yükselmesinde hem de demokratikleşme sürecinde rol oynamıştır. 
Hindistan’da 70’lerde başlayan Chipko hareketi bugünde Güney çevreciliğine esin kaynağı olmaya de-
vam etmektedir.

AVRUPA’NIN gÜNEYİNDE VE DOĞUSUNDA ÇEVRECİLİK
Avrupa’nın Güneyi’nde çevresel toplumsal hareketliliğin zayıf olduğu görüşü yaygındır. Oysa araştır-

malar bunun aksini gösterir. Özellikle İspanya Portekiz ve Yunanistan’da gerek yerel topluluk hareketleri 
gerekse kurumsal çevre örgütlerinin sayısı ve etkinliğinde artış yaşanmıştır. Geç endüstrileşmeye bağlı 
olarak daha geç yaşansa da çevrecilik güneyde de tabandan başlamıştır. Batı Avrupa’dakilerle karşılaş-
tırıldığında çevre örgütlerinin daha zayıf ve tekil sorun odaklı olduğu görülmektedir.

KÜRESEL gÜNEYDE ÇEVRE HAREKETLERİ: YOKSULLARIN ÇEVRECİLİĞİ
Az gelişmiş, gelişme yolundaki ülkeleri karşılamak üzere kullanılan 3. dünya terimi önceleri bu ül-

kelerdeki çevre hareketlerini adlandırmada da kullanılmıştır. Ancak ekolojik bozulma ve toplumsal so-
runların ekonomik kökenlerini daha fazla yansıtan Kuzey-Güney ayrımı çevre hareketlerini tanımla-
mada daha işlevseldir. Doyle’un, birinci dünya/üçüncü dünya, gelişmiş/gelişme yolunda, Kuzey/Güney 
ikiliklerin yerine önerdiği azınlık ve çoğunluk dünyalarda çevrecilik kavramı, çevre hareketinin bu farklı 
coğrafyalardaki toplumsal kaynaklarını oldukça iyi yansıtmaktadır.

ÇEVRE HAREKETİNDE KURUMSALLAŞMA
Kurumsallaşma, hareketin radikal tavrının yok olmasının başlıca sorumlusu olarak görülmektedir. 

Çünkü çoğu doğa koruma örgütü zaten kurumsal yapılar olarak doğmuştur. Seçkinci dernekler olarak 
kurulan bu örgütler var olan toplumsal - siyasal düzende çevre yararına düzeltimler yapılması amacına 
dönük olarak çalışmıştır. Modern kitlesel doğa koruma örgütleri de benzer biçimde hiyerarşik, bürokratik 
kurumsal yapıları içinde profesyonel baskı grupları gibi çalışmaktadır. Gönüllülerin yerini profesyonel 
çalışanlar almıştır.

ÇEVRE HAREKETİNİN ETKİSİ: EKOLOjİK TOPLUMA DOĞRU
çevre hareketinin etkisi 4 grupta değerlendirilebilir:

 ➣ Süreçle	ilgili
 ➣ Özsel
 ➣ Yapısal
 ➣ Duyarlılaştırma.

Çevre hareketinin en etkili olduğu alanın çevre konusundaki duyarlılığın, bilincin ve bilginin yüksel-
tilmesi olduğu söylenebilir.

TÜRKİYE’DE ÇEVRECİLİK VE ÇEVRE HAREKETLERİ
1970’lerde yavaşta olsa oluşmaya başlayan çevre konusudaki toplumsal duyarlılık, 1980’lerin orta-

larından, fakat özellikle 1990’lardan sonra yükselmiştir. Sanayileşme, hızlı ve çarpık kentleşme, artan 
nüfusun ve büyüyen ekonominin gereksinimlerini karşılamak için yapılan öneri yatırımları sonucunda 
yoğunlaşan ekolojik bozulma ile iklim değişikliği gibi küresel sorunlar toplumdaki farkındalık ve bilinç 
düzeyinin yükselmesine yol açmıştır. Dünya Değerler Araştırmasının 2007-2008 bulguları Türkiye’de 
çevreye verilen önemin dünya ortalamasına yakın olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye, çevre amaçlı toplumsal örgütlenme konusunda dünya ortalamasından ayrılmaktadır. Türki-
ye Çevre Örgütü ve bu örgütler üye sayısı bakımından geridedir.

türkiye’de çevre hareketinin gelişimi 4 dönemde incelenir:
 ➣ çevreci uyanış dönemi:	1980	-	1990’ların	ortaları
 ➣ ekolojik Hareketler dönemi:	1980	-	1990’ların	ortaları
 ➣ çevreciliğin kurumsallaşması:	1990’ların	2.	yarısı
 ➣ yer(küres)elleşme:	2000’li	yıllar.M
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. “Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli 
sorun nedir?” sorusuna aşağıdaki cevap-
lardan hangisi verilmiştir?

A) Kaynak kıtlığı
B) Toprak ve bitki örtüsünün yok olması
C) Sera etkisi
D) Küresel ısınma
E) Ormansızlaşma

AÇıKLAMA
Avrupa Komisyonu’nun 2008’de 27 ülke ve Tür-
kiye dahil aday ülkelerde yaptırdığı iklim değişik-
liği konulu özel Eurobarometre araştırmasına ka-
tılanların %62’si, “Dünyanın karşı karşıya olduğu 
en önemli sorun nedir?” sorusuna iklim değişikliği/
küresel ısınma yanıtını vermiştir. En önemli sorun 
listesinin ilk sırasında ise %68 payla iklim değişik-
liğiyle bağlantılı olan yoksulluk, gıda ve içme su-
yu yetersizliği yer almıştır. Uluslararası terörizm, 
silahlı çatışma, ekonomik gerileme gibi sorunlar 
bunların arkasında yer almıştır. 

YANıT: D

2. Uluslararası en yaygın örgütlenmeye sa-
hip toplumsal hareket gruplarından han-
gisi birinci sırada yer alır?

A) Sierra Kulubü
B) Doğa Koruma Derneği
C) Green Peace
D) X-Peace
E) Çiçek gücü

AÇıKLAMA
Gerçekten de çevre hareketi feminist hareketler-
le birlikte 1960’ların yeni sosyal hareketler dalga-
sının en uzun soluklu kanadı olduğunu göstermiş-
tir. Çevre hareketi başta endüstrileşmiş Kuzey ül-
keleri olmak üzere dünya çapında önemli bir top-
lumsal güç haline gelmiştir. Çevre örgütlerinin üye 
ve destekçi sayılarının ulaştığı düzey bu açıdan 
önemli bir göstergedir. Uluslararası alanda en 
yaygın örgütlenmeye sahip toplumsal hareket gu-
ruplarından Greenpeace’in 2009 sonunda 3 mil-
yona yakın destekçisi bulunurken, Yeryüzü Dost-
ları 2 milyondan fazla üye ve destekçiye sahiptir. 

YANıT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi çevreci hareket 
grupları arasında yer almaz?

A) Green Peace
B) Bizsiz Bir Gün
C) Doğa Koruma Derneği
D) Yeryüzü Dostları
E) Sierra Kulubü

AÇıKLAMA
Uluslararası alanda en yaygın örgütlenmeye sahip 
toplumsal hareket guruplarından Greenpeace’in 
2009 sonunda 3 milyona yakın destekçi bulunur-
ken, Yeryüzü Dostları 2 milyondan fazla üye ve 
destekçiye sahiptir. Uluslararası bir çevre örgü-
tü olan WWF’nin destekçi sayısı 5 milyonun üze-
rindedir. Ulusal düzeylerde etkinlik gösteren çev-
re örgütlerinin üye sayıları da benzer büyüklüklere 
ulaşmaktadır. Örneğin, ABD’deki en eski doğa ko-
ruma örgütü olan Sierra Kulübü 1, 4 milyon, Doğa 
Koruma Derneği 1 milyondan fazla üyeye sahiptir. 

YANıT: b

4. Çevrenin çıkarlarını korumak amacıyla or-
tak eyleme katılan kişi ve örgütlerin oluş-
turduğu gevşek ağa ne ad verilir?

A) Sosyal hareketler
B) Modernite
C) Çevre hareketleri
D) Ekoloji
E) Korumacılık

AÇıKLAMA
Doherty, çevre hareketlerinin sergilemesi bekle-
nen özellikleri şöyle sıralamaktadır: Bilinçli ola-
rak paylaşılan ortak kimliğe sahip olmak, protes-
toyu eylem biçimlerinden biri olarak kullanmak ve 
en azından kısmen yerleşik siyasal kurumlar dı-
şında faaliyet göstermek, enformel etkileşim ağı 
niteliği taşımak, egemen iktidar biçimlerine mey-
dan okumak ve onları reddetmek. Çevre hareket-
leri bu özellikleri yansıtacak biçimde, “çevre sorun-
ları hakkındaki ortak kaygı ve kimlik tarafından ha-
rekete geçirilen ortak eyleme katılan, hiçbir kurum-
sal bağı olmayan birey ve guruplardan değişen öl-
çülerde biçimsel kurumsallık kazanmış örgütlere 
kadar çeşitli gurupları içerebilen enformel etkile-
şimlerin gevşek ve kurumsallaşmamış ağı.” Ola-
rak tanımlanabilir. 

YANıT: C

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

88

5. Aşağıdakilerden hangisi en eski çevre ör-
gütlerinden biridir?

A) Sierra Kulubü
B) Çiçek Gücü
C) KAMER
D) İLO
E) Birleşmiş Milletler

AÇıKLAMA
Çevreciliğin tarihi küresel çevresel değişimin ta-
rihiyle iç içe geçmiştir. Modern çevreciliğin tarihi 
1960’ların sonunda görülen yeni sosyal hareket-
lere dayandırılır. Fakat çevresel örgütlenme gü-
nümüzde sergilediği görünüme aslında kökleri 19. 
yy’ın sonlarına dayanan uzun bir evrimle sürecinin 
sonucunda ulaşmıştır. Çevre örgütlerinden bazı-
ları 20. yüzyıl modern çevre hareketlerinin sonu-
cunda ortaya çıkmışken, bazılarının kuruluşu da-
ha eskilere dayanır. Örneğin, en eski çevre örgüt-
lerinden biri olan Sierra Kulübü 1892’de ABD’de 
kurulmuştur. 

YANıT: A

6. Doğa koruma amaçlı ilk toplumsal hare-
ket ve örgütlerin ortaya çıkardığı 19. yüz-
yıl sonlarından 20. yüzyıl’ın ortalarına ka-
darki dönemi aşağıdakilerden hangisi ifa-
de eder?

A) İkinci dalga
B) Birinci dalga
C) Ekoloji hareketi
D) Yeşil hareket
E) Çevresel adalet hareketi

AÇıKLAMA
Doğa koruma hareketine yönelik ilk toplumsal ha-
reket ve örgütlerin ortaya çıktığı 19. yy sonundan 
20. yy’ın ortalarına kadarki dönem genellikle çev-
re hareketlerinin Birinci Dalgası olarak adlandırı-
lır. Bugün etkinliğini sürdüren pek çok doğa koru-
ma örgütü bu dönemde kurulmuştur. Birinci Dalga 
çevre hareketinin belirleyici özelliği doğal yaşam 
alanlarının, yaban yaşamının, başta kuşlar olmak 
üzere yaban hayvanlarının, yaşlı ormanların ko-
runması amacına dönük olmasıdır. Birinci Dalga 
korumacılık hareketi asıl olarak Avrupa ve Kuzey 
Amerika kökenli bir harekettir. 

YANıT: b

7. Çevreciliğin tarihinde bir çığır açarak is-
yan ve protesto döneminin başlamasında 
katalizör olan yapıt aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Sessiz İlkbahar
B) Yeşilin Gücü
C) Çiçek Kokusu
D) Radikal Çevre
E) Ekolojik Yıkım

AÇıKLAMA
Çevre ve insan doğa ilişkisi konusundaki duyarlılık 
dönemin iz bırakan yayınlarının etkisiyle daha da 
güçlenmiştir. Rachel Carson’ın çevreciliğin tarihin-
de “çığır açan” DDT’nin insan sağlığı ve doğal ya-
şam üzerindeki yıkıcı etkilerini toplumun dikkatine 
getirdiği Sessiz İlkbahar kitabı isyan ve protesto 
döneminin başlamasında katalizör olmuştur. Barry 
Commoner, Pau Ehrlich gibi yayınların yazarları, 
Roma Kulübü’nün “Büyümenin Sınırları”, Ekolojist 
Dergisi’nin “Yaşamda Kalma İçin Plan” gibi rapor-
ları yaklaşmakta olan ekolojik kriz hakkında uya-
ran işlevi görmüştür. 

YANıT: A

8. Avrupa ülkelerinde etkili olan nükleer kar-
şıtı hareketin en güçlü ve uzun soluklu 
varlık bulduğu ülke aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Amerika B) Fransa
C) İngiltere D) Almanya
E) İsveç

AÇıKLAMA
Yeşil hareketin ve ardından gelen yeşil partilerin 
nüvelerinden biri de 1970’lerde gelişen nükleer 
enerji karşıtı hareketlerdir. Amerika’da, Fransa, İn-
giltere, İsveç, İsviçre dahil pek çok Avrupa ülkesin-
de etkili olan nükleer karşıtı hareketin en güçlü ve 
uzun soluklu varlık bulduğu yer Almanya olmuş-
tur. Bunda nükleer karşıtı hareketi öncüleyen yurt-
taş girişimlerinin önemli payı vardır. Geleneksel si-
yasal partilerce ihmal edilen yaşam çevresi kalite-
siyle ilgili sorunlar etrafında yerel düzeyde ortaya 
çıkan yurttaş girişimleri, 1970’lerde nükleer enerji 
projelerine karşı protestoların yükselmesinde mer-
kezi bir rol oynamıştır. Almanya örneği bu açıdan 
oldukça öğreticidir. 

YANıT: D
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9. Aşağıdakilerden hangisi çevre hareketi-
ne küresel bir nitelik kazandıran etmenler 
arasında yer almaz?

A) İklim değişikliği
B) Ozon tabakasının incelmesi
C) Tehlikeli atık ticareti
D) Canlı türlerinin yok olması
E) Ormanların sayısının artması

AÇıKLAMA
Hareketin gündemindeki sorunlar ve etkinlik ölçeği 
açısından küreselleşme ve yerelleşmenin bir ara-
da gözlendiği 1990’lı yıllar çevre hareketinin tari-
hindeki başka bir önemli dönüm aşamasıdır. İk-
lim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, tehli-
keli atık ticareti, canlı türlerinin yok olması, orman-
sızlaştırma etkileri gibi yerel ya da ulusal sınırları 
aşan sorunların hareketin gündeminde daha fazla 
yer tutmaya başlamasıyla, etkinlik ölçeği de ulus 
ötesine ve küresel düzeye ulaşmıştır. Bu gelişme 
çevre hareketine küresel bir nitelik kazandırmıştır. 

YANıT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi çevre hareket-
lerinin ortak kimliğini oluşturan değerler 
arasında yer almaz?

A) Çevre - merkezcilik
B) Eşitlik ve hakkaniyet
C) Yerellik
D) Yeryüzünün sınırlarına saygısızlık
E) Şiddet karşıtlığı

AÇıKLAMA
Çevre hareketleri gündemlerindeki sorunlar, örgüt-
lenme modelleri, söylemleri ve ortak eylem için yeğ-
ledikleri yollar açısından çeşitlilik göstermekle birlik-
te, büyük çoğunluğu ekolojik düşüncenin değer ve 
ilkelerini paylaşmaktadır. Ortak kimliği oluşturan bu 
değerlerden bazıları; çevre-merkezcilik, şiddet kar-
şıtlığı, yeryüzünün sınırlarına saygı, insan için bilim 
ve teknoloji, eşitlik ve hakkaniyet, yerellik. 

YANıT: D

11. Aşağıdakilerden hangisi Castells’a göre 
sınıflandırdığı çevre hareketi grupları ara-
sında yer almaz?

A) Doğanın korunması
B) Mavi hareket
C) Kendi alanını savunma
D) Karşı kültür, derin ekoloji
E) Gezegeni kurtarma

AÇıKLAMA
Castells çevreyle ilgili olarak ortak eylemlerin ne-
redeyse tümüne taban oluşturan konu ve sorun-
lara bakarak yaptığı sınıflandırmada çevre hare-
ketini beş guruba ayırmaktadır: 1. Doğanın korun-
ması, 2. Kendi alanını savunma, 3. Karşı kültür,          
4. Gezegeni kurtarma, 5. Yeşil politika. Buradaki 
ilk gurup çevre hareketinin doğuşundan bu yana 
varlığını koruyan gerek Kuzey gerekse Güney ül-
kelerinde yaygın biçimde rastlanan siyasal olma-
yan bir dil üzerinden doğa koruma amacına dönük 
olarak etkinlik gösteren örgütleri anlatmaktadır. 

YANıT: b

12. Çevreci hareketler tarihinde ilk yeşil parti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadın hareketi partisi
B) Halk hareketi partisi
C) Mavi - yeşil hareket partisi
D) Değerler partisi
E) Gezegen partisi

AÇıKLAMA
İlk yeşil partiler 1972’de Yeni Zellanda Tazma- 
nya’da Değerler Partisi adıyla, 1973’te Halk Partisi 
adıyla da İngiltere’de kurulmuştur. Fakat yeşillerin 
siyasal yaşamda etkili varlıklar olarak belirmesi ve 
seçim kazanarak temsil edilmeleri başka Avrupa 
ülkelerinde gerçekleşmiştir. Almanya’da alterna-
tif, yeşil listeler altında yarışan adayların 1978’de 
yerel düzeyde kazandıkları seçimlerin ardından 
1980’de kurulan yeşiller 1983’te parlamentoya gir-
miştir. Fransa’da yeşiller 1970’lerden itibaren se-
çimlere katılmış, 1974’te cumhurbaşkanı adayı çı-
karmış, 1984’te partileşmiştir. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi çevre hareket-
lerinin değerlendirildiği gruplar arasında 
yer almaz?

A) Süreç B) Özsel
C) Yapısal D) Duyarlılaştırma
E) Dinamik

AÇıKLAMA
Çevre hareketinin etkisi dört gurupta değerlen-
dirilebilir: 1. Süreçle ilgili, 2. Özsel, 3. Yapısal ve        
4. Duyarlılaştırma. Çevre hareketi bunlardan ba-
zılarında daha etkiliyken, bazılarındaki başarısı 
sınırlı kalmıştır. En etkili olduğu alanın çevre ko-
nusundaki duyarlılığın, bilincin ve bilginin yüksel-
tilmesi olduğu söylenebilir. Bugün bütün toplum-
larda çevrenin korunmasına verilen destek yük-
sek oranlara ulaşmıştır. Bu etki tek başına anlam-
lı olmasının yanında yapısal ve özsel değişiklikle-
rin gerçekleşmesinin toplumsal talebe bağlı olma-
sı nedeniyle de önem taşımaktadır. 

YANıT: E

çıkmış soru 2016-Dönem sonu

14.  Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga do-
ğa korumacılık hareketinin amaçlarından 
biri değildir?

A) Tüketim toplumu değerlerinin sorgulan-
ması

B) Yaban yaşamının korunması
C) Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

esas alması
D) Koruyarak kullanmayı benimsemesi
E) Akılcı kullanım benimsemesi

AÇıKLAMA
I. dalga korumacılık hareketi koruyarak kullanımı 
benimsememiştir. 

YANıT: D

çıkmış soru 2016-Dönem sonu

15.  Nükleer silah denemelerinin yasaklanma-
sı amacıyla yürütülen barış kampanyası-
nın da etkisiyle 1963’te imzalanan Sınır-
landırılmış Nükleer Denemeleri Yasakla-
ma Antlaşması’nda hangi alan nükleer si-
lah deneme yasağının dışında tutulmuş-
tur?

A) Uzay B) Yeraltı
C) Atmosfer D) Denizaltı
E) Karalar

AÇıKLAMA
1963’te imzalanan Sınırlandırılmış Nükleer Dene-
meleri Yasaklama Anlaşması’na göre yeraltı bu 
denemelerin dışında tutulmuştur. 

YANıT: b
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ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Çevrecilikten farklı olarak insan doğa iliş-
kisini sorunsallaştırmakta olan, toplum-
sal, ekonomik ve siyasal sistemi eleştir-
mekte ve sürdürülebilir bir topluma ulaş-
mak için köktenci değişiklikler öngören 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egoizm
B) Holizm
C) Ekolojizm
D) Empresyonizm
E) Çevrecilik

2. Modern çevreciliğin tarihi hangi tarihe da-
yanır?

A) 1960’ların sonu
B) 1970’lerin sonu
C) 1980’lerin sonu
D) 1990’ların sonu
E) 2000’lerin sonu

3. I. Sanayi Devrimi’nin yarattığı kirlilik
 II. Doğa bilimlerindeki ilerleme sayesinde 

çevre sorunları hakkında oluşan farkın-
dalık

 III. Aydınlanma düşüncesinin ilerleme ve us-
çuluk değerlerine karşı tepki olarak geli-
şen romantik hareketler

 Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğa 
korumacılığının Avrupa’da doğuşunda rol 
oynar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Çevresel adalet hareketi hangi yıllarda or-
taya çıkmıştır?

A) 1960
B) 1970
C) 1980
D) 1990
E) 2000

5. Aşağıdakilerden hangisi ulus ötesi alanda 
çevrecilik örgütleri arasında yer almaz?

A) Green peace
B) İLO
C) CAN
D) BAN
E) İPEN

6. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi bir ey-
lemin biyotik topluluğun bütününü, den-
gesini ve güzelliğini koruduğunda doğru, 
aksi halde yanlış olduğunu savunur?

A) Finger
B) Castello
C) Leopold
D) Rhine
E) Martinez

7. Türkiye’de ilk yeşil parti hangi yılda kurul-
muştur?

A) 1965
B) 1980
C) 1988
D) 1990
E) 2000M
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8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çev-
re hareketinin gelişim dönemlerinden bi-
ri değildir?

A) Çevreci uyanış dönemi
B) Soğuk savaş dönemi
C) Ekolojik hareketler dönemi
D) Çevreciliğin kurumsallaşması dönemi
E) Yer (küres)elleşme

9. Çevreciliği, çağımızın en kapsamlı ve etki-
li hareketi olarak tanımlayan kimdir?

A) Dobson
B) Castells
C) Carson
D) Rhine
E) Finger

10. Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişki-
lerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

A) Çevre
B) Ekoloji
C) Etnoloji
D) Jeoloji
E) Fizyoloji

11. 1866 yılında ekoloji terimini ilk kez kim 
kullanmıştır?

A) Watson
B) Castells
C) Rootes
D) Martinez
E) Ernst Haeckel

12. Aşağıdakilerden hangisi endüstri toplu-
munun yarattığı yeni çevresel sorunlar 
içerisinde yer almaz?

A) Nükleer güç
B) Kaynak kıtlığı
C) Asit yağışlarının azalması
D) Kirlilik
E) Zehirli atıklar

13. Post-materyalizmin başlıca temsilcisi 
olan ınglehart’ın teorisinde yer alan iki hi-
potez aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Kıtlık ve Ekonomi
B) Materyal ve Ekonomi
C) Sosyalleşme ve Kültür
D) Kıtlık ve Sosyalleşme
E) Modernlik ve Teknoloji

14. Ekolojik yıkımın etki ve sonuçlarının da-
ğılımındaki eşitsizliğe karşı bir toplumsal 
tepki olarak 1980’lerde AbD’de doğan ha-
reketin adı nedir?

A) Çevresel adalet hareketi
B) Ekolojik adalet hareketi
C) Eşitlik hareketi
D) Materyalist hareket
E) Çevresel riskler hareketi

15. Aşağıdakilerden hangisi ulus ötesi alanda 
etkinlik gösteren çevresel gruplar arasın-
da yer almaz?

A) Uluslararası sivil toplum kuruluşları
B) Ulusal kimlik savunucuları
C) Ulus ötesi sosyal hareketler
D) Ulus ötesi koalisyonlar
E) Ulus ötesi savunuculuk ağlarıM
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. C Çevrecilikten farklı olarak insan doğa iliş-
kisini sorunsallaştırmakta olan, toplumsal 
ekonomik ve siyasal sistemi eleştirmek-
te ve sürdürülebilir bir topluma ulaşmak 
için köktenci değişiklikler öngören kavra-
ma Ekolojizm denir.

2. A Çevreciliğin tarihi küresel çevresel deği-
şimin tarihiyle iç içe geçmiştir. Modern 
çevreciliğin tarihi 1960’ların sonunda gö-
rülen yeni sosyal hareketlere dayandırı-
lır. Fakat çevresel örgütlenme günümüz-
de sergilediği görünüme aslında kökle-
ri 19. yy’ın sonlarına dayanan uzun bir 
evrimle sürecinin sonucunda ulaşmış-
tır. Çevre örgütlerinden bazıları 20. yüz-
yıl modern çevre hareketlerinin sonucun-
da ortaya çıkmışken, bazılarının kurulu-
şu daha eskilere dayanır. 

3. E Sanayi devriminin yarattığı kirlilik, Doğa 
bilimlerindeki ilerleme sayesinde çev-
re sorunları hakkındaki oluşan farkında-
lık, aydınlanma düşüncesinin ilerleme 
ve usçuluk değerlerine karşı tepki ola-
rak gelişen romantik hareketler doğa ko-
rumacılığının Avrupa’da doğuşunda rol 
oynamıştır.

4. C Eşitsizlik, ekoloji hareketinin başlıca so-
runsallarından biri olmakla birlikte, çevre-
sel adalet ayrı bir söylem ve hareket ola-
rak 1980’lerde ortaya çıkmıştır. Çevre-
sel kirlilik ve bozulmanın yükü farklı top-
lumsal kesimler tarafından eşitsiz biçim-
de paylaşılmaktadır. Dolayısıyla, toplum-
ların ürettiği varsıllık gibi yol açtığı çevre-
sel sorunlarda toplumsal kesimler arasın-
da dengeli dağılmamaktadır. Ekonomik, 
toplumsal ve siyasal eşitsizliklerle çevre-
sel eşitsizlik arasında doğrudan bir ilişki 
vardır. Adaletsiz toplumsal ve ekonomik 
yapı çevresel risklere maruz kalma açı-
sından da eşitsiz sonuçlar doğurmakta-
dır. Çevresel adalet hareketi ekolojik yıkı-
mın etki ve sonuçlarının dağılımındaki bu 
eşitsizliğe karşı bir toplumsal tepki olarak 
1980’lerde ABD’de doğmuştur. 

5. b Ulus Ötesi Alanda Çevrecilik: Ulus öte-
si alanda etkinlik gösteren çevresel gu-
ruplar şöyle sınıflandırılabilir: 1. Uluslara-
rası sivil toplum kuruluşları, 2. Ulus öte-
si savunuculuk ağları, 3. Ulus ötesi koa-
lisyonlar, 4. Ulus ötesi sosyal hareketler. 
Örnekler: Greenpeace, WWF, FoE İklim 
Eylem Ağı, Basel Eylem Ağı, Pestisit Ey-
lem Ağı, Kalıcı Organik Kirleticilerin son-
landırılması Ağı, Yağmur Ormanları Ey-
lem Ağı. 

6. C Leopold’ün toprak etiği düşüncesi etra-
fında kurduğu holistik yaklaşım, insan-
doğa ilişkisi hakkındaki kavrayışı derin-
den etkilemiştir. Toprak etiği, etik sorum-
luluğun kapsamını insan dışındaki varlık-
ları da içerecek biçimde genişletir. İnsan-
lar üyesi oldukları ve toprağı, suyu, bitki-
leri ve hayvanları da içeren biyotik toplu-
luğa karşı sorumludur. Biyotik topluluğun 
içinde ayrıcalıklı bir yeri olmayan insan, 
öteki varlıklarla birlikte onun sade bir 
üyesidir. Leopold’ün holistik çevre etiği-
ne göre “bir eylem biyotik topluluğun bü-
tünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koru-
duğunda doğru, aksi takdirde yanlıştır.”

7. C Yerel direniş hareketleri dışında, çevre-
sel örgütlenme alanı beslendiği düşün-
sel kaynaklar açısından farklılaşan ye-
ni guruplarla çeşitlilik kazanmıştır. 80’ler-
den 90’lara geçerken ekolojik düşünce-
deki farklı duruşları temsil eden gurupla-
rın sayısının arttığı görülmektedir. Döne-
min önemli gelişmelerinden biri kuşkusuz 
1988’de Yeşiller Partisi’nin kurulmasıdır. 
Siyasal parti kimliğinin çevresel muhale-
fetin etkisini ve gücünü artıracağına da-
ir görüşün ağır basması sonucunda ku-
rulan parti, Avrupa’daki yeşillere benzer 
biçimde iktidarı değil, çevresel muhalefe-
tin sesini duyuracağı yeni bir kanal olma-
yı hedeflemiştir. 
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8. b Çevre örgütlerinin ağırlıklı olarak büyük 
kentlerde etkinlik göstermekte olduğu gö-
rülmektedir. Çevre örgütleri arasında TE-
MA, Doğa Derneği, WWF-Türkiye, Gre-
enpeace-Türkiye sayılabilir. Türkiye’de 
çevre hareketinin gelişimi genel hatlarıy-
la dört dönem içinde incelenebilir: 

• Çevreci Uyanış Dönemi: 1980 öncesi
• Ekolojik  Hareketler  Dönemi:  1980 - 

1990’ların ortası
• Çevreciliğin Kurumsallaşması: 1990’ların 

ikinci yarısı
• Yer(küres)elleşme: 2000’li yıllar

9. b Castells’in “çağımızın en kapsamlı ve 
etkili hareketi” olarak nitelediği çevreci-
lik, ortaya çıktığı günden bu yana belir-
gin değişimler geçirmiştir. Hareketin gün-
demindeki sorun listesi genişlemiş; etkin-
lik ölçeği ulusaldan küresel düzeye ta-
şınmış; söylemi değişmiş; örgütlenme ve 
eylem stratejileri çeşitlenmiştir.

10. b Ekoloji; (çevrebilimi) Canlıların birbirleri 
ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim-
dir. Bütün canlılar için ortak olan ve can-
lılar üzerinde etki yapabilen temel konu-
larla ilgilenir. Canlıların içinde bulunduk-
ları hayat ortamını da inceler.

11. E 1866 yılında ekoloji terimini ilk kez kulla-
nan Ernst Haeckel’dir. Ekolojinin anatomi, 
bitki beslemesi, botanik, fizik, fizyoloji, kli-
matoloji, kimya, jeoloji, patoloji, zooloji gibi 
bilim dallarıyla da yakın ilgisi vardır.

12. C Protestoları harekete geçiren etkenlerin 
başında endüstri toplumunun yarattığı 
çevresel sorunlar vardır. Bunlar: Yaşam 
kalitesinin bozulması, kirlilik, nükleer güç, 
kaynak kıtlığı, asit yağışları, zehirli atıklar.

13. D Post-materyalizmin başlıca temsilcisi 
olan Inglehart’a göre materyalist değer-
lerden post-materyalist değerlere doğru 
bir geçiş yaşanmıştır. Bu açıklaması kıt-
lık ve sosyalleşme diye iki hipotez üzeri-
ne kurulmuştur.

14. A Ekonomik, toplumsal, siyasal eşitsizlik-
lerle çevresel eşitsizlik arasında doğru-
dan bir ilişki vardır. Çevresel adalet ha-
reketi, ekolojik yıkımın etki ve sonuçları-
nın dağılımındaki bu eşitsizliğe tepki ola-
rak ABD’de 1980’lerde doğmuştur.

15. b Ulus ötesi alanda etkinlik gösteren çevre-
sel gruplar şöyle sınıflandırılabilir:

• Uluslararası sivil toplum kuruluşları
• Ulus ötesi savunuculuk ağları
• Ulus ötesi koalisyonlar
• Ulus ötesi sosyal hareketler
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; sivil toplum, gönüllülük, yardım, de-
mokrasi ve kültür kavramları açıklanmıştır. Sivil toplum örgütlerini ve 
işleyişini tanıtan bu ünitede sivil toplum örgütlerinin amaçları ve işlev-
leri de işlenmiştir. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra sorular çözül-
meli yanlış yanıtlar için konu özetine yeniden dönülmelidir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİ

SİVİL TOPLUM KAVRAMININ TANIMI

Sivil toplum kavramı, bugünkü algıdan farklı olarak ilk kez Platon ve Aristo tarafından devlet kav-
ramıyla birlikte kullanılmıştır. Sivil sözcüğü Latince “civis” kökünden türetilmiştir. “Yurttaş veya kenttaş” 
anlamını taşımaktadır. Sivil toplum sözcüğünün kökenine baktığımızda Latince civilis, civilius kökenin-
den geldiğini görürüz.

Aydınlanma ve Sanayi Devrimi gibi Avrupa tarihinde önemli dönüm noktaları olarak kabul edilen 
gelişmeler, sivil toplumun teorik temellerinin atılmasına ve otorite karşısındaki özerklik anlayışının güç-
lenmesine neden olmuştur. SSCB’nin dağılması, iki kutuplu sistemin çökmesi, küreselleşme de sivil 
toplum ve sivil toplum örgütlerinin gücünü artıran gelişmeler olmuştur.

bir kuruluşun sivil toplum kuruluşu sayılabilmesi için herşeyden önce devlet dışı bir kuruluş 
olması gerektiği genel kabul görür. birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyinin sivil top-
lum örgütü tanımı şöyledir: “Sivil toplum örgütü, devletlerarası anlaşma temeline dayanmayan bütün 
uluslararası örgütler hükümet dışı örgüttür.”

Oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler 
gibi topluma yararlı hizmetler vermek için kurulmuş yasal topluluklardır.

SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

avrupa birliği, birlik içindeki sivil toplum örgütlerinin temel özelliklerini şu şekilde belirlemiştir:
 ➣ Yapısal	olarak	“Avrupalı”	olmalı	ve	üyeliği	coğrafi	bir	temele	yayılmalı,
 ➣ Danışmanlığı	tesis	etmeli	ve	uzmanlık	sahibi	olmalı,
 ➣ Üyelerinin	 uzmanlık	 bilgisine	 doğrudan	 başvurabilmeli,	 hızlı	 ve	 yapıcı	 bir	 danışmanlığa	 sahip	
olmalı,

 ➣ Diyalog	konusuna	önem	vermeli	ve	asgari	koşulları	sağlamalı,
 ➣ Avrupa	toplumunun	çıkarlarıyla	uyuşan	ve	genel	olarak	Avrupa	Birliği	Anayasası,	değerleri	ve	
hedefleri	kapsamındaki	temel	sorun	alanlarına	yönelmeli,

 ➣ Birliğe	üye	devletler	düzeyinde	üyeleri	olmalı,
 ➣ Avrupa	Birliği	ekseninde	hareket	etmek	ve	üyelerini	temsil	etmek	için	gerekli	yetkilerle	donatıl-
malı,

 ➣ Bağımsız	olmalı,	dış	birimlerden,	hükümetlerden	veya	lobi	gruplarından	talimat	almamalı,
 ➣ Karar	alma	mekanizması	ve	yapısal	açıdan	demokratik	olmalı,
 ➣ Mali	açıdan	şeffaf	olmalıdır.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 9

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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sivil toplum örgütlerinin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
 ➣ Kâr	amacı	gütmemek,
 ➣ Siyasi	ve	ekonomik	aktörlerden	bağımsız	hareket	etmek,
 ➣ Gönüllülük	esasına	dayanmak,
 ➣ Bürokratik	olmayan	esnek	bir	yapıya	sahip	olmak,
 ➣ Karar	ve	uygulamalarda	katılımcı	yaklaşımı	benimsemek	yani	halkın	katılımını	ve	güçlenmesini	
sağlamaya	odaklanmak,

 ➣ Politika	ve	stratejileri	ile	mevcut	yönetim	ve	uygulamaları,	amaçları	doğrultusunda	etkileyebilmek
 ➣ Dürüstlük,	tutarlılık,	açıklık,	saydamlık,	yardımseverlik,	hoşgörü	ve	hizmet	anlayışına	sahip	olmak	
gibi	değerleri	benimsemektir.

Sivil toplum örgütleri devlet ile bireyler arasında, sivil toplum yararına çalışan kuruluşlardır; en geniş 
tanımıyla sivil topluma dayalı bütün demokratik kuruluşlar ve birliklerdir.

SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİNİN AMAÇLARI VE İŞLEVLERİ

Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları birbirinden farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı te-
mel, “birlikten güç doğar” ilkesidir.

sivil toplum örgütlerinin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:
 ➣ Kamuoyu	oluşturma	yoluyla	bireylerin	taleplerinin	dile	getirilmesine	ve	dikkate	alınmasına	yar-
dımcı	olmak.

 ➣ Çoğulcu	ve	katılımcı	bir	toplum	yapısının	sağlanmasında	etkin	bir	rol	üstlenmek.
 ➣ Gerek	devletin	gerçekleştirdiği	uygulamalara	gerekse	pazar	ekonomisinin	dayattığı	bazı	meka-
nizmalara	karşı	koruyucu	tampon	olma	işlevi	görmek.

 ➣ Toplum içinde, toplumun çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak bireylerin taleplerinin dile 
getirilmesini sağlamak.

 ➣ Temel ölçeklerde projeler üretmek ve bu projelere kaynak aktarımını sağlamak.
 ➣ Üretilen projeleri uygulamaya geçirerek eğitim, sosyal refah ve istihdam konularında hükümet 
politikalarına paralel ya da alternatif sorumluluklar üstlenmek.

 ➣ Çoğulcu, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasını sağlayarak piyasadaki metalaşmaya ve ege-
men piyasa değerlerine karşı dengeleyici bir unsur olmak.

sivil toplum örgütlerinin amaçları çerçevesinde birçok toplumsal işlevleri de söz konusudur:
 ➣ Demokrasinin	gelişmesine	katkıda	bulunur.
 ➣ Bireylerin	ortak	amaç	ve	hedefleri	doğrultusunda,	siyasi	iradeyi	ve	yönetimi	karar	alma	sürecinde	
kamuoyu	oluşturmak	suretiyle	etkiler.

 ➣ Devletin	eylemlerinin	sivil	toplum	tarafından	denetlenmesine	olanak	sağlama;	diğer	yandan	da	
topluma	devlet	karşısında	bir	koruma	sağlama	işlevi	görür.

 ➣ Kamuoyu	oluşturarak	bireylerin	taleplerini	dile	getirmeleri	için	uygun	ortam	sağlar
 ➣ Belirli	konularda	kamuoyu	duyarlılığının	yaratılması	ve	hükümetleri	harekete	geçiren	siyasi	bas-
kıların	ortaya	çıkmasını	sağlar.

 ➣ Çoğulcu	toplum	yapısını	geliştirerek,	egemen	aktörlere	karşı	dengeleri	sağlayan	bir	unsur	olarak	
işlev	görür.

 ➣ Bireylerin	siyasi	kültürlerini	geliştirir	yani	katılımcı	ve	çoğulcu	bir	kültürel	yapı	geliştirir	ve	pekiştirir.
 ➣ Sorunlara	esnek	yapılarından	dolayı,	çok	daha	işlevsel	çözümler	geliştirebilir.M
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SİVİL TOPLUM KONUSUNDA TARTIŞMALAR
1980’lerden sonra sıkça tartışılan bir konu haline gelmiş ve çok çeşitli içerikler yüklenmiş bir kavram 

olan sivil toplumun kökeni Antik Yunan’a kadar uzanır. Kavramı ilk kez Aristoteles’in kullandığı ve bu 
kavramın Latinceye sociates civilis olarak çevrilen “politike koinoia” olduğu söylenebilir. Aristoteles’den 
itibaren, Hobbes, Locke, de Tasqueville, Rousseau, Ferguson gibi klasik hukuk felsefecilerini de kapsa-
yan dönemde siyasi toplum yani devlet ve sivil toplum özdeş olarak kullanılmıştır.

Hobbes modelinde, herkes herkese karşı sürekli savaş halindedir, güvensizlik vardır. İnsanları bir 
sözleşme ile devlet yani sivil toplum etrafında birleşmeye iten bir anlayıştır.

Locke’a göre devlet yani sivil toplum, sadece çıkabilecek ihtilaflarda başvurulan yasaların ve yaptı-
rımların uygulanışında ortaya çıkar.

Aydınlanma düşünürleri; bireysel hak ve özgürlüklerin yanında devletin müdahalesine karşı bir 
savunma alanı olarak öne çıkmışlardır.

Tosqueville; kendisini benzer ideallere adamış ve despotizme karşı duruşlarının sürdürülebilmesi 
için devletten korunması gereken örgütler evreni olarak yüceltir.

Kavramı bugün bilinen anlamında Hegel kullanmıştır. Sivil toplum ile siyasal toplum arasında ayrım 
yapmıştır. Devletin düzenlediği alanları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum olarak adlandırmış geri ka-
lan özerk alanları ise sivil toplum kavramıyla ifade etmiştir. Hegel, sivil toplumu sadece ihtiyaçlar üzerine 
kurulmuş bir birim olarak tanımlar.

Marks ve Engels, sivil toplum kavramını Hegel’den devralır. Hegel’in devlete atfettiği üstünlüğü eleş-
tiren Marks kendi sivil toplum teorisini de bu eleştiri çerçevesinde kurar. Ekonomik alanı ifade eden ve 
burjuva toplumunun gelişmesiyle siyasi alandan özerk bir alan oluşturan sivil toplum, toplumun temel 
altyapısını oluşturur.

SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİNİN gELİŞİM SÜRECİ
Uluslararası Sivil toplum örgütlerinin gelişim süreci 19. yy.’ın ortalarına kadar uzanır. Köleliğe karşı 

hareket ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynayan sivil toplum örgütlerinin 
etkinlikleri ve etkisi Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Bugünkü anlamda 
“Sivil toplum kuruluşu” kavramı ilk kez 1945 yılında BM teşkilatının kuruluşu sırasında, Kuruluş Beyan-
namesinin 10. Bölümünün 71. maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan örgütlerin danışmanlık 
rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır.

20. yy.da küreselleşme ile özellikle küresel sivil toplum örgütleri, ulus devletlerin etki alanını aşan 
meselelerin çözümünde yer alan başlıca aktörler olarak önem kazanmaktadır.

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİ
Osmanlı İmparatorluğu’nun Uluslararası Cenevre Sözleşmesinde 5 Temmuz 1865’te taraf olarak yer 

aldığı ve 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta askerlere Yardım Cemiyeti’nin kurulduğu 
görülür. Zamanla İmparatorluk genelinde yaygınlaşan ve Hilal-i Ahmer adını alan bu köklü kuruluş, İslâm 
ülkelerinde modern anlamdaki ilk sivil toplum örgütü olma özelliği taşır. 20. yy.’da Kızılay Cemiyetleri 
olarak faaliyet sürdürmektedir.

Türkiye’de sivil toplum gönüllülük kavramı ile birlikte gelişmiştir. Türkiye’de bugünkü eğitim ve sağlık 
hizmetlerinden sorumlu mevcut devlet kuruluşlarının temeli Osmanlı döneminde kurulan vakıflara dayanır.

Resmî kayıtlara göre 19. yy. başlarında 15.000 den fazla vakıf olduğu bilinmektedir. Sivil toplum 
unsuru niteliğindeki medreseler, vakıflar ve loncaların 19. yy. a kadar aşama aşama merkezi idarenin 
etkisi altına girdiği giderek bağımsız olma özelliklerini yitirdiği gözlenmektedir.

Güçlenen merkezi yapı, cumhuriyetin ilanına kadar geçen dönemde modern unsurlarla biraz daha 
canlanmış olan sivil topluma ağırlığını hissettirse de siyasi partiler, basın yayın organları, dernekler, 
ekonomik gruplar, bankacılık sektörü, ticaret hukuku, idari düzenlemeler sivil toplumun gelişmesine 
katkıda bulunmuştur.

Türkiye’de sivil toplum örgütleri açısından en son ve belki de en önemli dönüm noktası 2001’de 
ülkenin Avrupa Birliğine üyelik süreci çerçevesinde kabul edilen Kopenhag Kriterleri ile Birliğin devleti 
demokratik değer ve uygulamalarını benimseyecek politik iradeyi gösterme mecburiyetinde bırakması 
olduğu söylenebilir. Özellikle de HABİTAT önemli bir STK’dır.

M
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

98

TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM ÖRgÜTLERİNİN SORUNLARI
 ➣ Sivil	toplum	örgütlerinin	demokratik	ve	katılımcı	bir	toplumdaki	yeri	henüz	algılanamamıştır.
 ➣ Toplumda	ve	sivil	toplum	örgütlerinin	kendi	içinde	amaçları	konusunda	fikir	birliği	yoktur.
 ➣ Sivil	 toplum	örgütlerinin	son	yıllarda	çeşitlenmesine	ve	hareketliliğin	 ivme	kazanmasına	karşın	
hala	ortak	bir	platform	kurulamamıştır.

 ➣ Mevcut	sivil	 toplum	örgütlerinde	hala	bir	 kurumsallaşma	ve	sürdürülebilirlik	 yaklaşımı	eksikliği	
söz	konusudur.

 ➣ Sivil	 toplum	 örgütlerinin	 faaliyetleri	 arasında	 eğitim	 süreçleri,	 yayınlar	web	 sayfaları	 ve	 çeşitli	
kurumlar	tarafından	sağlanan	destekler	yer	almaktadır.

 ➣ Aktif	sivil	toplum	örgütlerinin	pek	çoğunda	tabandan	gelen	bir	katılım	yoktur.
 ➣ Daha	çok	kişilere	bağlı	olarak	kurulmuştur.
 ➣ Toplumda	“örgüt”	sözcüğüne	karşı	bir	direnç	görülmektedir.
 ➣ Çoğunda	“sivillik”	ve	“toplumsal	savunu”	bilinci	oluşmamıştır.
 ➣ Çoğunda	demokratik	bir	yönetim	yapısı	yoktur.
 ➣ Personel,	ofis,	donanım	anlamında	kapasite	eksiktir.
 ➣ Oluşumuna	ve	yaşatılmasına	yönelik	olanakların	daha	çok	İstanbul’da	toplandığı;	Anadolu’daki	
örgüt	faaliyetlerinin		de	çoğu	kez	İstanbul	merkezli	örgütlerle	bağlantılı	yürütüldüğü	görülür.

günümüzde türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin karşılaştığı sorunların aşılması için yapıl-
ması gereken çalışmalar şunlardır;

 ➣ Vatandaşlık	bilincinin	geliştirilmesi,
 ➣ Bilgi	toplumu	olma	yönündeki	bilincin	yaygınlaştırılması,
 ➣ Bilgiye	erişimin	kolaylaştırılması,
 ➣ Sivil,	kamu	ve	özel	girişimin	birbirlerinin	etkinliklerinden	haberdar	olmasının	sağlanması,
 ➣ Sivil	toplum	örgütleri	arasında	yatay	ve	dikey	ilişki	ile	işbirliğine	yönelik	koşulların	oluşturulması,
 ➣ Halk	katılımının	yerel	yönetim	işleyişiyle	eşgüdüm	içinde	olabilmesi	için	yerel	yönetimlerin	çeşitli	
yöntem	ve	yaklaşımlarla	katılımın	teşvik	edilmesi,

 ➣ Bilgi,	iletişim,	sanat,	eğitim,	kültür	vb.	alanlarda	çalışan	ve	toplumsal	dönüşüme	katkı	verebilecek	
sivil	 toplum	örgütlerinin	bir	araya	getirilerek,	verimlilik	ve	etkinliği	artırmanın	yanı	sıra	mesleki	
gelişme	ve	dayanışmayı	sağlamakta	önlem	olarak	düşürülmesi,

 ➣ AB	katılım	sürecinde	sivil	toplum	örgütlerinin	yapı	ve	işleyişinin	giderek	daha	da	önem	kazanaca-
ğı	öngörüsüyle,	kamu	kesiminin	karar	alma	mekanizmasına	sivil	toplum	örgütlerinin	daha	yoğun	
dahil	edilmesi,

 ➣ AB	ile	ilgili	alanlarda	faaliyet	gösteren	sivil	toplum	örgütleri	Birlikteki	muadilleri	ve	şemsiye	örgüt-
leri	ile	birlikte	ortak	projeler	yürütme	ve	lobi	çalışmaları	yapma	vb.	rollerini	de	üstlenmelidir.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerine örnek olarak verilemez?

A) Dernek
B) Vakıf
C) Oda
D) Sendika
E) Kamu iktisadi teşebbüsleri

AÇıKLAMA
Oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet 
gösteren sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernek-
ler gibi topluma yararlı hizmetler vermek için ku-
rulmuş yasal topluluklardır. Sivil toplum örgütleri, 
herhangi bir devlet organından bağımsız, özel ki-
şilerin girişimiyle yasal olarak kurulmuş her türlü 
organizasyon için kullanılan genel bir kavramdır. 
Sivil toplum örgütlerinin tamamen veya kısmen 
devlet organları tarafından desteklendiği durum-
larda bile bünyesinde herhangi bir devlet yetkili-
si bulunmadığı sürece kurumun sivil toplum örgü-
tü olma özelliğinin bazı durumlarda geçerliliği ka-
bul edilir. 

YANıT: E

2. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin taşıdığı nitelikler arasında yer 
almaz?

A) Belirli amaçlar etrafında bireyler üzerinde 
birleştirici etki gösterir.

B) Topluma ve kendi üyelerine hizmet üretir.
C) Tamamıyla küresel nitelik taşır.
D) Toplumun öznesi niteliği taşır.
E) Kamu dışı alanda çalışmaları bir organi-

zasyon içinde gerçekleştirmeye çalışır.

AÇıKLAMA
Sivil toplum örgütleri farklı ve parçalı bir toplumu 
değil, toplumda farklı alanları temsil eden belirli bir 
amaç veya amaçlar etrafında bireyler üzerinde bir-
leştirici etki gösteren topluma ve kendi üyelerine 
hizmet üreten ve kişilerin kamu dışı alanlarda ihti-
yaç duydukları çalışmaları bir organizasyon içinde 
gerçekleştirmeye çalışan ve toplumun öznesi, ni-
teliğini taşıyan kuruluşlardır.

YANıT: C

3. Sivil toplum kavramını ilk kez kullanan fel-
sefeci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eflatun B) Pisagor
C) Aristotales D) İbn-i Haldun
E) Sokrates

AÇıKLAMA
Türkçede kullanılan sivil sözcüğü Latince “civis” 
kökünden türetilmiştir. “Yurttaş veya kenttaş” an-
lamını taşımaktadır. Sivil toplum ise yine Fransız-
cadaki “societe civilie” sözcüğünden gelmektedir. 
‘Sivil toplum’ sözcüğünün kökenine baktığımızda 
Latince civilis, civilius kökeninden geldiğini görü-
rüz. Sivil toplum kavramı şu an ki anlayışıyla ol-
masa da ilk olarak Platon ve Aristo’da devlet kav-
ramıyla birlikte kullanılmıştır. 

YANıT: C

4. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sivil 
toplum ile siyasal toplum arasında bir ay-
rım yapmış, analitik düzeyde devlet ve 
toplum arasındaki çizgileri belirtmiştir?

A) Hobbes B) Hegel
C) Rousseau D) Ferguson
E) Tocqueville

AÇıKLAMA
Sivil toplum kavramı Hobbes, Locke ve Rousse-
au gibi düşünürler tarafından farklı biçimlerde yo-
rumlandıktan sonra kavramı bugün bilinen anlam-
da Hegel kullanmıştır. Hegel sivil toplum ile siya-
sal toplum arasında bir ayrım yapmış, analitik bir 
düzeyde devlet ve toplum arasındaki çizgileri be-
lirtmiştir. Bu bağlamda devletin düzenlediği alan-
ları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum kavramıy-
la ifade etmiş, geriye kalan özerk alanları ise sivil 
toplum olarak adlandırmıştır. Hegel sivil toplumu 
bütün bireysel çıkarların birbirleriyle çarpıştığı bir 
savaş olarak tanımlar. Ayrıca ona göre bu bireysel 
çıkar bir yandan özel topluluğun çıkarlarına kar-
şı durur bir yandan da devletin düzenlemelerine 
ve yüksek görüş noktasına karşı mücadele eder. 

YANıT: b
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5. Aşağıdaki kuramcılardan hangisine göre 
sivil toplum, ekonomik ilişkilerin belirledi-
ği bir ilişkiler bütünü olarak ortaya çıkar?

A) Marx B) Weber
C) Hobbes D) Locke
E) Ferguson

AÇıKLAMA
Marks ve Engels çalışmalarında 1840’lardan itiba-
ren Avrupa’daki sanayi devriminin toplumsal so-
nuçlarının ve yine buna bağlı olarak ilk defa büyük 
boyuttaki mücadeleleriyle tarih sahnesine çıkan 
işçi sınıfının analizine odaklanırlar. Marks, toplum-
sal çözümlemelerinin çerçevesinde geliştirdiği sivil 
toplum teorisini de bu çerçevede kurar. Marks’ta 
sivil toplum ekonomik ilişkilerin belirlediği bir ilişki-
ler bütünü olarak ortaya çıkar. 

YANıT: A

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döne-
minin sivil unsurları arasında yer almaz?

A) Medrese B) Cemiyet
C) Tarikat D) Vakıflar
E) Kooperatifler

AÇıKLAMA
Anadolu nüfusunun kozmopolit yapısı, din ve et-
nik kimliklerin çeşitliliği merkezi idareyi seçilmiş 
ve atanmış yerel idarecilere vakıfların kurulma-
sı için geniş çaplı teşvikler vermeye yönlendirmiş-
tir. Böylelikle halka yönelik hizmetler, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde olduğu gibi, vakıf adı verilen 
kuruluşlar tarafından sağlanmıştır. İslam kaynak-
lı yardım geleneğine ve dini yapıya dayalı vakıf-
lar, yerel iradenin araçları olarak, merkezi idarenin 
yapamadığı veya etkisiz kaldığı durumlarda top-
lumsal hizmetlerin yanı sıra altyapı hizmetleri de 
sağlamıştır. Örneğin, Osmanlı döneminin medre-
se, cemiyet ve tarikatları o dönemin sivil unsurları 
olarak ortaya çıkmış, medreselere kaynak sağla-
yan vakıflar büyük ölçüde devletten bağımsız ola-
rak gelişmiştir. 

YANıT: E

7. Aşağıdakilerden hangisi İslam ülkelerin-
de modern anlamdaki ilk sivil toplum ör-
gütü olma özelliğini taşımaktadır?

A) KAMER B) ÇATOM
C) Green Peace D) Hilali Ahmer
E) Vakfı Kebir

AÇıKLAMA
Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’deki tarihsel sü-
recine bakıldığında, Osmanlı İmparatorluğunun 
uluslararası Cenevre Sözleşmesinde 5 temmuz 
1865’te taraf olarak yer aldığı ve 11 Haziran 1868 
tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yar-
dım Cemiyeti”ni kurduğu görülmektedir. Zaman-
la imparatorluk genelinde yaygınlaşan ve “Hilali     
Ahmer” adını alan bu köklü kuruluş, İslam ülkele-
rinde modern anlamdaki ilk sivil toplum örgütü ol-
ma özelliği taşımaktadır. YANıT: D

8. TÜSEV’in 2006 yılında yapmış olduğu 
araştırmaya göre, aşağıdakilerden hangi-
si sivil toplum örgütlerinin sahip olduğu 
önemli sorunlardan biri değildir? 

A) Yönetişim sorunu
B) Güven eksikliği
C) Globalleşme
D) Katılım eksikliği
E) Kurumsallaşma eksikliği

AÇıKLAMA
TÜSEV’in 2006 yılında yapmış olduğu araştırma-
da -sivil toplum örgütüne göre değişmekle birlikte- 
kurumsallaşma eksikliği, yönetişim sorunu, güven 
ve katılım eksikliği gibi temel bileşenlerin önemli 
sorun alanları olduğu ortaya çıkmıştır.

YANıT: C
9. Türkçede kullanılan sivil sözcüğü ne anla-

ma gelmektedir?

A) Yoldaş B) Köydaş
C) Yurttaş D) Hemşeri
E) Paylaşımcı

AÇıKLAMA
Türkçede kullanılan sivil sözcüğü Latince “civis” 
kökünden türetilmiştir. “yurttaş veya kenttaş” an-
lamını taşımaktadır. Sivil toplum ise yine Fransız-
cadaki “societe civilie” sözcüğünden gelmektedir. 
‘Sivil toplum’ sözcüğünün kökenine baktığımızda 
Latince civilis, civilius kökeninden geldiğini görü-
rüz. Sivil toplum kavramı şu an ki anlayışıyla ol-
masa da ilk olarak Platon ve Aristo’da devlet kav-
ramıyla birlikte kullanılmıştır. 

YANıT: C
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10. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin amaç ve işlevleri arasında yer 
almaz?
A) Bilinçlenmeyi sağlar.
B) Ayrı düşünceleri bir araya getirir.
C) Ortak hareket etme duygusu kazandırır.
D) Bireyler arası hoşgörü ve dayanışmayı 

artırır.
E) Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağ-

lar.

AÇıKLAMA
Sivil toplum örgütlerinin belli başlı amaç ve işlev-
leri şöyledir:
• Bireyler arası hoşgörü ve dayanışmayı sağlar.
• Bilinçlenmeyi sağlar.
• Ortak hareket etme duygusu kazandırır.
• Aynı düşünceleri paylaşanları bir araya getirir.
• Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.

YANıT: b

11. Sivil toplum örgütlerinin dayandığı temel 
ilke hangisidir?
A) “Farkındalık yaratalım”
B) “Birleşerek çoğalalım”
C) “Katılımcı güçlülük”
D) “Birlikte hareket edelim”
E) “Birlikten güç doğar”

AÇıKLAMA
Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları birbirin-
den farklılıklar gösterse de hepsinin dayandığı te-
mel ilke “birlikten güç doğar.” ilkesidir. Sivil toplum 
örgütleri: Bireyleri arasında hoşgörü ve dayanış-
mayı artırır, bilinçlenmeyi sağlar, ortak hareket et-
me duygusu kazandırır, aynı düşünceleri payla-
şanları bir araya getirir, ortak amaçların gerçek-
leştirilmesini sağlar. 

YANıT: E

12. Her yıl Ocak ayında  “Dünya Ekonomik Fo-
rumuna” rakip düzenlenen forumun adı 
nedir?
A) Dünya Sosyal Forumu
B) Dünya Kadınlar Forumu
C) Dünya Gelişme Forumu
D) Dünya Vakıflar Forumu
E) Dünya Ticaret Forumu

AÇıKLAMA
Dünya Ekonomik Formuna rakip olarak Dünya 
Sosyal Forumu her yıl Ocak ayında düzenlenir. 
5. Dünya Forumu Ocak 2005 de yapılmıştır. 1000 
den fazla uluslararası STK temsilcisi katılmıştır.

YANıT: A

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sivil 
toplum örgütlerinin yaşadığı sorun baş-
lıklarından biri olamaz?

A) Alt yapı sorunları
B) Devletle ilişkiler
C) Örgüt içi ilişkilerle ilgili sorunlar
D) Gönüllü kuruluşların birbirleriyle olan iliş-

kileri
E) Medyanın ayrıcalıksız davranması

AÇıKLAMA
Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin sorunları şu 
başlıklarda toplanabilir:
• Altyapı sorunları
• Gönüllü ağlar, kadrolar ve üyelerle ilgili sorun-

lar
• Devletle ilişkiler
• Örgüt içi ilişkilerle ilgili sorunlar
• Gönüllü kuruluşların birbirleri ile olan ilişkileri
• Hedef gruplar ve toplumla ilişkiler
• Medyadaki ilişkilerin tarafsız olmaması
• Gönüllü kuruluşların “Sivil Toplum” Kavram-

sallaştırmaları
YANıT: E

çıkmış soru 2013-Dönem sonu

14. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin gerek halktan gerek gönüllü 
olarak katılım gerekse bağış yapma konu-
larında büyük destek topladığı ve acil top-
lumsal ihtiyaçların karşılanmasında dev-
letten daha etkin olduğunu ortaya koyan 
olaydır?

A) 1999 Marmara depremi
B) 1998 Adana depremi
C) 1939 Erzincan depremi
D) 1999 Düzce depremi
E) 2009 İstanbul sel felaketi

AÇıKLAMA
Türkiye’de sivil toplum örgütleri gönüllülük esası-
na dayanır. Bunun en güzel örneği 1999 Marma-
ra Depremi’dir.

YANıT: A
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çıkmış soru 2013-Dönem sonu

15. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kav-
ramını temelde liberal değerler çerçeve-
sinde geliştiren düşünürlerden biri değil-
dir?

A) Hegel B) Rousseau
C) Locke D) Marks
E) Rahibe Teresa

AÇıKLAMA
Rahibe Teresa sivil toplum kavramını liberal de-
ğerler çerçevesinde geliştirmemiştir.

YANıT: E

ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin özellikle AbD’de yaygınlaştığı-
nı ve gittikçe etkisini her alanda arttırdı-
ğını gözlemleyen önde gelen yönetim gu-
rusudur?

A) Peter Drucker
B) Thomas Hobbes
C) Alexis de Tocqueville
D) Karl Marx
E) Antonio Gramsci

2. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa birliği 
içindeki sivil toplum örgütlerinin özellik-
leri arasında yer almaz?

A) Danışmanlığı tesis etmeli ve uzmanlık 
sahibi olmalı

B) Karar alma mekanizması ve yapısal açı-
dan demokratik olmalı

C) Birliğe üye devletler düzeyinde üyeleri 
olmalı

D) Diyalog konusuna önem vermeli ve as-
gari koşulları sağlamalı

E) Mali açıdan örtük olmalı

3. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin sağladığı yararlar arasında yer 
almaz?

A) Bireyler arasında hoşgörü ve dayanış-
mayı artırır.

B) Ortak hareket etme duygusu kazandırır.
C) Bilinçlenmeyi sağlar.
D) Ortak amaçların gerçekleştirilmesini sağ-

lar.
E) Aynı düşünceyi paylaşanları ayırır.

4. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Demokrasinin gelişmesine katkıda bu-
lunmazlar.

B) Çoğulcu toplum yapısını geliştirirler.
C) Egemen aktörlere karşı dengeleri sağlar-

lar.
D) Esnek yapıya sahiptirler.
E) Kamuoyu duyarlılığının yaratılmasını 

sağlarlar.

5. Aşağıdaki kuramcılardan hangisine göre 
sivil toplum sadece çıkabilecek ihtilaflar-
da başvurulan yasaların ve yaptırımların 
uygulanışında ortaya çıkar?

A) Rousseau B) Hobbes
C) Ferguson D) Tocqueville
E) Locke

6. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sivil 
toplumu kendisini benzer ideallere ada-
mış ve despotizme karşı duruşlarının sür-
dürülebilmesi için devletten korunması 
gereken örgütler evreni olarak yüceltir?

A) Locke B) Rousseau
C) Hobbes D) Tocqueville
E) Ferguson
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7. Sivil toplum kuruluşu kavramı ilk defa 
hangi yılda kullanılmıştır?

A) 1930 B) 1935 C) 1940
D) 1945 E) 1950

8. Uluslararası sivil toplum örgütlerinin geli-
şim süreci hangi döneme kadar uzanmak-
tadır?

A) 17. yüzyıla kadar
B) 18. yüzyılın ilk yarısına kadar
C) 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar
D) 19. yüzyıla kadar
E) 19. yüzyılın ortalarına kadar

9. Selçuklu ve Osmanlı döneminde halka yö-
nelik hizmetler aşağıdaki hangi kuruluşlar 
tarafından sağlanmıştır?

A) Dernek B) Vakıf
C) İşçi sendikası D) Kooperatif
E) Oda

10. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki en 
yoğun faaliyet alanına ve işlevselliğe sa-
hip sivil toplum örgütüdür?

A) Dernek B) İşçi sendikası
C) Oda D) Kooperatif
E) Vakıf

11. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin olu-
şumuna ve yaşatılmasına yönelik olanak-
lar aşağıdaki şehirlerin hangisinde daha 
yoğundur?

A) Ankara B) İstanbul
C) İzmir D) Adana
E) Antalya

12. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör-
gütlerinin ortak sorunları arasında yer al-
maz?

A) Demokratik bir yönetim yapısı ve anlayışı 
gelişmemiştir.

B) Tabandan gelen katılımın oluşmadığı gö-
rülmektedir.

C) Sivillik ve toplumsal savunu bilinci oluş-
mamıştır.

D) Demokratik ve katılımcı bir toplumdaki 
yeri ve rolü algılanamamıştır.

E) Personel, ofis, donanım vb. konularda 
eksiklikleri yoktur.

13. Toplumsal ve ekonomik konularda rol oy-
nayan tüketici kurumlardan kişileri ortak 
amaç çevresinde bir araya getiren hükü-
met dışı topluluklara, dinsel topluluklar-
dan yerel girişimlere gençlik kuruluşları 
ve aile birliklerine kadar kişilerin de dahil 
oldukları kuruluşlara ne ad verilir?

A) Sivil toplum kuruluşları
B) Uluslararası ticaret kuruluşları
C) Sosyal güvenlik kuruluşları
D) Sigorta kuruluşları
E) Müşterek yatırım ortaklıkları

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sivil 
toplum örgütlerinin günümüzde karşılaş-
tığı sorunların aşılması ve sivil toplum ör-
gütlerinin geliştirilmesi için yapılması ge-
rekenler arasında yer almaz?

A) Vatandaşlık bilinci geliştirilmeli
B) Bilgiye erişim kolaylaştırılmalı
C) Ülke genelinde bilgi - bilişim toplumu 

olma yönünde bilinç yaygınlaştırılmalı
D) Yatay ve dikey ilişkilere yönelik koşullar 

oluşturulmalı
E) Ortak proje ve lobi çalışmaları yapılmamalı

15. Sivil Toplum Kuruluşu Kavramı ilk kez 
hangi yılda kullanılmıştır?

A) 1948 B) 1940 C) 1950
D) 1955 E) 1945
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. A Sivil toplum örgütlerinin son yıllarda da 
gelişmelere paralel olarak dünya gün-
deminin başlıca konularından biri olduğu 
ifade edilebilir. Özellikle Amerika’da yay-
gınlaşan ve gittikçe etkisini her alanda 
arttırdığı gözlenen sivil toplum örgütleri, 
önde gelen yönetim gurusu Peter Druc-
ker tarafından ABD’nin en büyük yenilik 
ve itici gücü olarak tanımlanmıştır. 

2. E Avrupa Birliği, birlik içindeki sivil toplum 
örgütlerinin temel özelliklerini şu şekilde 
belirlemiştir; sivil toplum örgütleri; yapısal 
olarak Avrupalı olmalı ve üyeliği coğra-
fi bir temele yayılmalı, danışmanlığı tesis 
etmeli ve uzmanlık sahibi olmalı, üyele-
rinin uzmanlık bilgisine doğrudan başvu-
rabilmeli, hızlı ve yapıcı bir danışmanlığa 
sahip olmalı, diyalog konusuna önem ver-
meli ve asgari koşulları sağlamalı, Avrupa 
toplumunun çıkarlarıyla uyuşan ve genel 
olarak Avrupa Birliği Anayasası, değerle-
ri ve hedefleri kapsamındaki temel sorun 
alanlarına yönelmeli, birliğe üye devlet-
ler düzeyinde üyeleri olmalı, Avrupa Bir-
liği ekseninde hareket etmek ve üyelerini 
temsil etmek için gerekli yetkilerle dona-
tılmalı, bağımsız olmalı, dış birimlerden, 
hükümetlerden veya lobi guruplarından 
talimat almamalı, kara alma mekanizma-
sı ve yapısal açıdan demokratik olmalı ve 
mali açıdan şeffaf olmalıdır. 

3. E Sivil toplum örgütleri hoşgörü ve dayanış-
mayı arttırır. Bilinçlenmeyi sağlar, ortak 
hareket etme duygusunu kazandırır, aynı 
düşünceleri paylaşanları bir araya getirir, 
ortak amaçların gerçekleşmesini sağlar.

4. A Sivil toplum örgütleri: Demokrasinin ge-
lişmesine katkıda bulunur. Bireylerin or-
tak amaç ve hedefleri doğrultusunda, si-
yasi iradeyi ve yönetimi karar alma sü-
recinde kamuoyu oluşturmak suretiy-
le etkiler. Devletin eylemlerinin sivil top-
lum tarafından denetlenmesine olanak 
sağlama;diğer yandan da topluma dev-
let karşısında bir koruma sağlama işlevi 
görür. Kamuoyu oluşturarak bireylerin ta-
leplerini dile getirmeleri için uygun ortam 
sağlar. Belirli konularda kamuoyu duyar-
lılığının yaratılması/artırılması ve hükü-
metleri harekete geçiren siyasi baskıların 
ortaya çıkmasını sağlar. Çoğulcu toplum 
yapısını geliştirerek, egemen aktörlere 
karşı dengeleri sağlayan bir unsur olarak, 
işlev görür. Bireylerin siyasi kültürlerini 
geliştirir yani katılımcı ve çoğulcu bir kül-
türel yapı geliştirir ve pekiştirir. Bu sayede 
bireylere yönetim deneyimi de kazandırı-
labilir. Sorunlara, esnek yapılarından do-
layı, çok daha işlevsel çözümler geliştire-
bilir. Dolayısıyla projeler üretip bu projele-
re gerekli kaynakları da bulabilir. Özellik-
le, eğitim, sosyal refah ve istihdam konu-
larında hükümet politikalarına paralel ya 
da alternatif sorumluluklar alabilir. 

5. E Aristoteles’ten itibaren Hobbes, Locke, 
de Tocgueville, Rousseau, Ferguson gi-
bi klasik hukuk felsefecilerini de kapsa-
yan dönemde siyasi toplum yani devlet 
ve sivil toplum özdeş olarak kullanılmış-
tır. Bu özdeşliğin en görünür şeklini aldı-
ğı Hobbes’un modelinde, herkesin her-
kese karşı sürekli savaş halinde olduğu 
bir güvensizlik ortamı olan doğa hali, in-
sanları bir sözleşme ile devlet yani sivil 
toplum etrafında birleşmeye itmiştir. Loc-
ke ise devleti doğa halinin düzenlenme-
si olarak ele alır. Locke’da devlet yani si-
vil toplum sadece çıkabilecek ihtilaflarda 
başvurulan yasaların ve yaptırımların uy-
gulanışında ortaya çıkar. 
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6. D Mutlakiyetin çözülüşü, despotik devlete 
karşı, kentli bireyin ve yeni bireysel hak-
ların öne çıkması ile sivil toplum kavramı 
da geleneksel kavrayıştan modern kav-
rayışa geçmiş ve devlet-sivil toplum öz-
deşliği yerini devlet-sivil toplum karşıtlığı-
na bırakmıştır. Özellikle Alexis de Tocqu-
eville sivil toplumu, kendisini benzer ide-
allere adamış ve despotizme karşı duruş-
ların sürdürülebilmesi için devletten ko-
runması gereken örgütler evreni olarak 
yüceltir. 

7. D Uluslararası sivil toplum örgütlerinin ge-
lişim süreci 19. yy’ın ortalarına kadar 
uzanmaktadır. Köleliğe karşı hareket ve 
kadın haklarının kazanılması konusunda 
çok önemli roller oynayan sivil toplum ör-
gütlerinin etkinlikleri ve etkisi Dünya Si-
lahsızlanma Konferansında en üst dü-
zeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü anlam-
da “ sivil toplum kuruluşu” kavramı ilk de-
fa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkila-
tının kuruluşu sırasında, Kuruluş Beyan-
namesinin 10. Bölümünün 71. Maddesin-
de devlete ve üye ülkelere ait olmayan 
örgütlerin danışmanlık rolü ile ilgili tanım-
lamada kullanılmıştır. 

8. E Uluslararası sivil toplum örgütlerinin ge-
lişim süreci 19. yy’ın ortalarına kadar 
uzanmaktadır. Köleliğe karşı hareket ve 
kadın haklarının kazanılması konusunda 
çok önemli roller oynayan sivil toplum ör-
gütlerinin etkinlikleri ve etkisi Dünya Si-
lahsızlanma Konferansında en üst dü-
zeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü anlam-
da “ sivil toplum kuruluşu” kavramı ilk de-
fa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkila-
tının kuruluşu sırasında, Kuruluş Beyan-
namesinin 10. Bölümünün 71. Maddesin-
de devlete ve üye ülkelere ait olmayan 
örgütlerin danışmanlık rolü ile ilgili tanım-
lamada kullanılmıştır. 

9. b Anadolu nüfusunun kozmopolit yapısı, 
din ve etnik kimliklerin çeşitliliği merkezi 
idareyi seçilmiş ve atanmış yerel idare-
cilere vakıfların kurulması için geniş çap-
lı teşvikler vermeye yönlendirmiştir. Böy-
lelikle halka yönelik hizmetler, Selçuklu 
ve Osmanlı döneminde olduğu gibi, vakıf 
adı verilen kuruluşlar tarafından sağlan-
mıştır. İslam kaynaklı yardım geleneğine 
ve dini yapıya dayalı vakıflar, yerel irade-
nin araçları olarak, merkezi idarenin ya-
pamadığı veya etkisiz kaldığı durumlar-
da toplumsal hizmetlerin yanı sıra altyapı 
hizmetleri de sağlamıştır. 

10. E Türkiye’deki dernek sayısı 80 bin civarın-
dadır ve ortalama 900 kişiye bir dernek 
düşmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de 
yaklaşık 4000-5000 civarında vakıf, 
1000 civarında sendika ve bir o kadar da 
meslek kuruluşu bulunmaktadır. Ülkede 
mevcut sivil toplum örgütü sayısı sade-
ce 100. 000 civarındadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre, günü-
müzde Türkiye’de vakıf sayısı 4494’dür. 
Bu alan sosyal yardımlaşma ve çevre 
alanlarındaki vakıflarla, yeni kurulan va-
kıfları da içermektedir. Ülkemizde en yo-
ğun faaliyet alanına ve işlevselliğe sahip 
olan sivil toplum örgütlerinin başında va-
kıflar gelmektedir. 

11. b Sivil toplum örgütlerinin oluşumuna ve 
yaşatılmasına yönelik olanakların daha 
çok İstanbul’da toplandığı; Anadolu’daki 
örgüt faaliyetlerinin de çoğu kez İstanbul 
merkezli sivil toplum örgütleri ile bağlan-
tılı yürütüldüğü; bu çalışmalarda da işbir-
liği ve delegasyonda büyük sivil toplum 
örgütlerinin Anadolu’daki küçük örgütler-
le çalışmaya genelde istekli olmadığı gö-
rülmektedir. 
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12. E Sivil toplum örgütlerinin ortak sorunları 
özetlenecek olursa; sivil toplum örgütle-
rinin demokratik ve katılımcı bir toplum-
daki yeri ve rolü henüz algılanamamıştır. 
Gerek toplum içinde gerekse sivil toplum 
örgütlerinin kendi bünyelerinde amaçla-
rı konusunda bir fikir birliği ve algı oluş-
mamıştır. Sivil toplum örgütlerinin son yıl-
larda çeşitlenmesine ve hareketliliğin iv-
me kazanmasına karşın hala ortak bir 
platform kurulmamış; aynı alanda faali-
yet gösterenlerin ortak sorunlarını ve de-
neyimlerini paylaşmasına ve bilgi alışve-
rişi yapmasına yönelik iletişim kanalla-
rı henüz oluşmamıştır. Mevcut sivil top-
lum örgütlerinde hala bir kurumsallaşma 
ve sürdürülebilirlik yaklaşımı eksikliği söz 
konusudur. Sivil toplum örgütlerinin faa-
liyetleri arasında eğitim süreçleri, yayın-
lar, web sayfaları ve çeşitli kurumlar ta-
rafından sağlanan destekler yer almakta-
dır ancak henüz stratejik bir yaklaşım ge-
liştirilememiştir. Aktif sivil toplum örgüt-
lerinin pek çoğunda tabandan gelen bir 
katılımın oluşmadığı görülmektedir. Si-
vil toplum örgütleri daha çok kişilere bağ-
lı olarak kurulmuş ve o kişilerin liderliğin-
de faaliyet göstermektedir. Toplumda ör-
güt sözcüğünün ve örgütlenmenin ver-
diği rahatsızlık nedeniyle bir direnç göz-
lenmektedir. Sivil toplum örgütlerinin ço-
ğunda sivillik ve toplumsal savunu bilin-
ci ile isteği oluşmamıştır. Sivil toplum ör-
gütlerinin çoğunda demokratik bir yöne-
tim yapısı ve anlayışı gelişmemiştir. Si-
vil toplum örgütlerinde personel, ofis, do-
nanım vb. konularda kapasite eksikliği 
ileri düzeydedir. Sivil toplum örgütlerinin 
oluşumuna ve yaşatılmasına yönelik ola-
nakların daha çok İstanbul’da toplandığı; 
Anadolu’daki örgüt faaliyetlerinin de ço-
ğu kez İstanbul merkezli sivil toplum ör-
gütleri ile bağlantılı yürütüldüğü; bu çalış-
malarda da işbirliği ve delegasyonda bü-
yük sivil toplum örgütlerinin Anadolu’da-
ki küçük örgütlerle çalışmaya genelde is-
tekli olmadığı görülmektedir. 

13. A Toplumsal ve ekonomik konularda rol oy-
nayan tüketici kurumlardan kişileri ortak 
amaç çevresinde bir araya getiren hükü-
met dışı topluluklara dinsel topluluklar-
dan yerel girişimlere gençlik kuruluşların-
dan aile birliklerine kadar kişilerin de da-
hil oldukları kuruluşlar sivil toplum örgüt-
leri (kuruluşları) olarak kabul edilir.

14. E Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin gü-
nümüzde karşılaştığı sorunların aşılma-
sı ve sivil toplum örgütlerinin geliştiril-
mesi için yapılması gereken çalışmalar 
şu şekilde değerlendirilebilir; vatandaş-
lık bilincinin geliştirilmesi ve örgütlenme-
nin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Ül-
ke genelinde bilişim-bilgi toplumu olma 
yönündeki bilinç yaygınlaştırılmalıdır. Bil-
giye erişim kolaylaştırılmalıdır. Yerel yö-
netimlerin oluşturacakları kent bilgi sis-
temleri elektronik ortam üzerinden ulaşı-
labilir olmalıdır. Sivil, kamu ve özel giri-
şimin birbirlerinin etkinliklerinden haber-
dar olmasını ve işbirliğinin artmasını sağ-
layacak platformlar oluşturulmalıdır. Halk 
katılımının yerel yönetim işleyişiyle eş-
güdüm içinde olabilmesi için yerel yöne-
timler çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla ka-
tılımı teşvik etmelidir. Bilgi, iletişim, sa-
nat, eğitim, kültür vb. alanlarda çalışan 
ve toplumsal dönüşüme katkı verecek si-
vil toplum örgütlerini bir araya getirmek, 
verimlilik ve etkinliği arttırmanın yanı sıra 
mesleki gelişmeyi ve dayanışmayı sağla-
makta da önemli bir önlem olarak düşü-
nülmelidir. Avrupa Birliği’ne katılım süre-
cinde sivil toplum örgütlerinin yapı ve iş-
levlerinin giderek daha da önem kazana-
cağı öngörüsüyle, kamu kesiminin karar 
alma mekanizmasına sivil toplum örgüt-
leri daha yoğun dahil edilmelidir. Avrupa 
Birliği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleri, birlikte muadilleri ve 
şemsiye örgütleri ile birlikte ortak proje-
ler yürütme ve lobi çalışmaları yapma vb. 
rolleri de üstlenmelidir. 

15. E STK kavramı ilk kez 1945 yılında BM teş-
kilatının kuruluşu sırasında, kuruluş be-
yannamesinin 10. Bölümünün 71. mad-
desinde devlet ve üye ülkelere ait olma-
yan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili 
tanımlamada kullanılmıştır.M
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; eğitim, toplumsal hareket, toplumsal 
değişme, toplumsal harekette öğrenme kavramları açıklanmış toplum-
sal değişme, toplumsal hareketler ve eğitim arasındaki ilişki irdelen-
miştir. Konu özeti dikkatle okunduktan sonra sorular çözülmeli, yanlış 
yanıtlar için konu özeti yeniden okunmalıdır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2

TOPLUMSAL DEĞİŞME, TOPLUMSAL HAREKETLER VE EĞİTİM
Eğitim, bireyin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen 

doğrultu da geliştirilmesi ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar ve bilgiler 
kazandırılması çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir.

Toplumsal hareketler birçok otorite tarafından yeni düşünce biçimlerinin kaynağı ve öğrenme ortam-
ları olarak görülmektedir.

Holst’a göre; eğitimciler toplumsal hareketler yoluyla öğrenme konusunu 3 nedenle göz  
ardı eder:

 ➣ Toplumsal	hareketler	eğitsel	olmaktan	çok	politik	süreçler	olarak	görülmektedir.
 ➣ Eğitim	araştırmaları	gündelik	hayattan	oluşan	informel	öğrenmeyi	görmezden	gelmektedir.
 ➣ Yetişkin	eğitimindeki	profesyonelleşme	ve	işyerinde	eğitim	gibi	trendler	araştırmaları	sınırlandır-
maktadır.

eğitim ile toplumsal değişme arasındaki ilişkiyi açıklayan 4 temel görüş vardır:
Yeniden oluşumcu ve modernist görüşe göre; eğitim, ekonomik ve teknolojik gelişmeyi sağlayan, 

hürriyet, adalet ve eşitlik ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzenin yaratıcısıdır. Eğitim kurumları, 
diğer toplumsal kurumlardan bağımsızdır. Eğitim toplumsal değişmeyi meydana getirebilir.

Tutucu ya da çatışmacı görüşe göre; eğitim var olan toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir 
parçasıdır. Bağımsız hareket edemez. Mevcut sistem ile ilişkileri koruyarak yeniden üretilir. Eğitim, dev-
letin ideolojik bir organıdır.

Eğitimi egemen sınıfların kendi çıkarlarına hizmet eden ve onları koruyan bir araç olarak 
görenlere göre; eğitim kurumlarının, hakim kültür ve kurumları yeniden üretirken az da olsa toplumsal 
değişmeye yol açacak bir bağımsızlıkları söz konusudur.

Toplumsal değişmelerin eğitimi belli bir yönde değişmeye zorladığı gibi, eğitim yoluyla top-
lumun istenen ya da planlanan yönde değiştirilmesinin de mümkün olduğunu savunan görüşe 
göre ise, eğitim kurumlarının toplumsal değişme meydana getirecek potansiyel ve sınırlılıkları vardır.

Modernist kuramcılar, modern okulların ve modern bir insanı karakterize eden düşünce tutum ve 
değerlerin toplumun her kesimine yayılarak toplumsal ve ekonomik dönüşümünün sağlanabileceğini 
öne sürmüşlerdir.

19. ve 20. yy. da devlet tarafından verilen kitlesel zorunlu okul eğitiminin ortaya çıkmasının yanı 
sıra bu gelişmeye tepki olarak radikal eğitim yaklaşımının ortaya çıkmasında da önemli rol oynamıştır. 
William Godwin ve Francisko Ferrer ve Ivan Illich gibi radikal eğitimciler siyasal ve toplumsal sistemin 
buyrukları karşısında itaatkar ve otoriter olmayan bireyler yaratacak bir eğitim sürecini savunmuşlardır. 
Bu noktada eğitime ilişkin talepler ve bu taleplere dayalı toplumsal girişimler aynı dönemde gelişen top-
lumsal hareketlere de kaynaklık etmiştir.

TOPLUMSAL HAREKETLER VE EğİTİM 10

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini “www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Modernizme dayalı görüşlerde vurgulandığı üzere, demokratik bir toplum için gerekli olan eğitilmiş 
vatandaşlar topluluğunun ancak eğitim yoluyla sağlanacağı ileri sürülmüştür. Etkili bir demokrasinin 
kurulması ve yaşatılabilmesi için eğitime gereksinim vardır.

Karşılıklı etkileşimin bir diğer boyutu ise toplumsal hareketlerin bünyesinde gerçekleşen öğrenme 
süreçleridir. Holford ile Eyerman ve Jamison’ın da belirttiği gibi toplumsal hareketler, bilginin biçimlen-
dirilmesinde dinamik ve aracı bir rol oynar. Toplumsal hareketlere katılanlar birlikte hareket ederler ve 
birlikte “eylem”den öğrenirler.

bazı düşünürler radikal eğitim anlayışının ürünü olan eleştirel yaklaşımla, eğitimin ticarileş-
mesine yol açan gelişmelere karşı çıkmışlardır:

Paulo Freire: Bankacı ile özgürleştirici eğitim arasındaki karşıtlıktan söz eder.
ıvan illich - Paul Goodman: Baskıcı eğitimin yerini gönüllüğe dayalı eğitim almalı.
john Holt: Yaratıcı ve katılımcı öğrenmeye ilişkin pratik öneriler geliştirilir.
Kahl, Kozol, Henry, Serle: Sınıflardaki teşvik edici öğrenmenin yararlarını vurgularlar.
Postman ve Weıngartner: Basma kalıp eğitim yerine açık uçlu sorulara dayalı müfredat oluştururlar.
Girovx: Eğitim kurumları, kamusal bölgeler olmaktan ziyade ticari bölgelere dönüşmüştür.

eğitimin toplumsal değişmeye ilişkin iki işlevi vardır:
Eğitimin tutucu işlevi: Toplumun kültürel değerlerini ve toplumsal davranış örneklerini genç üyele-

re aktarmak eğitimin işlevidir. Geleneksel yaşam biçimini korur.
Eğitimin yaratıcı işlevi: Modern toplumun aynı zamanda eleştirici ve yaratıcı, yeni buluşlar ve 

keşifler yapan ve toplumsal değişmeyi başlatacak bireylere gereksinimi vardır. Değişimi hazırlamak, 
eğitimin yaratıcı işlevini oluşturur.

İlk yetişkin eğitimi kuramcılarından Eduard Lindeman 20. yy.ın başlarında toplumsal hareketlerin 
demokrasinin yaşatılmasındaki önemini vurgulamıştır. Lindeman’a göre; bireylerin toplumsal eyleme 
katılmaları konusunda yetişkin eğitimi önemli bir araçtır.

eğitim süreçlerinde bireyleri toplumsal hareketlere katılmaya yönlendirecek mekanizmalar 
söz konusudur:

 ➣ Okullar,	mahallelerde	ve	topluluklarda	psikolojik	ve	fiziki	bir	merkez	niteliğindedir.
 ➣ Kaliteli	eğitime	ulaşabilmek	bir	sivil	haktır.
 ➣ Anne-babalar	çocuklarının	kaliteli	eğitim	alması	için	çaba	sarf	ederler
 ➣ Öğretmen	ve	yöneticilerin	toplum	üyelerine	ulaşma,	yardımcı	olma	ve	organize	olma	olanakları	
vardır.

genel olarak değerlendirildiğinde eğitim ve toplumsal hareketler arasındaki etkileşimin belir-
gin özellikleri şunlardır:

 ➣ Eğitim	toplumsal	hareketlerin	oluşmasında	etkilidir.
 ➣ Toplumsal	hareketler	eğitime	konu	olacak	yeni	bilgiler	üretir.
 ➣ Toplumsal	hareketler,	eğitsel	amaçlarla	eğitim	kurumlarının	bütün	paydaşlarını	harekete	geçirir.
 ➣ Eğitsel	değişmeler	toplumsal	hareketler	aracılığıyla	gerçekleşir.
 ➣ Demokratikleşme	süreçleri	ve	bilinçli	vatandaşlar	toplumsal	hareketlere	katılımı	güçlendirir.
 ➣ Toplumsal	hareketler	eğitsel	yöntemleri	kullanır.
 ➣ Katılımcılar	toplumsal	hareketlerin	bünyesinde	öğrenirler.
 ➣ Eğitim	toplumsal	hareketi	birçok	açıdan	zenginleştirir	ve	güçlendirir.

TOPLUMSAL HAREKETLERDE EĞİTİM VE ÖĞRENME
Öğrenme, bireylerin çevreleriyle etkileşimleri sonucunda bilgi, beceri ve tutum kazandıkları dinamik 

bir süreçtir. Bu bağlamda toplumsal hareketler de zengin birer öğrenme ortamı olarak değerlendirilebilir. 
Toplumsal hareketler, doğal olarak katılımcılar ve daha geniş anlamda toplum için eğiticidir.

Toplumsal hareketlerdeki öğrenme süreçlerine ilişkin önemli katkı sağlayan az sayıdaki toplum bi-
limciden en önemlileri Ron Eyerman ve Andrew jamison’dur. Toplumsal hareketlerle, baskı grupları 
arasında ayrım yapılması gerektiğini savunmuşlar, toplumsal hareketlerdeki “bilişsel praksis” olgusuna 
dikkat çekmişlerdir.
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Finger, yetişkin eğitimini modernite kriziyle bağlantılandırmıştır. Yeni toplumsal hareketlerde katılım-
cılar modern toplumla olan ilişkilerini tanımlar yetişkin eğitimi kişisel dönüşüm temelinde tanımlanmıştır. 
Bu dönüşüm yoluyla bireyler sosyal, siyasal ve kültürel yaşam üzerinde etkili olabilmektedir.

bireyler açısından bakıldığında bir toplumsal harekette öğrenme iki boyutta ele alınabilir:
 ➣ Bir	toplumsal	hareketin	içinde	yer	alan	bireylerin	öğrenmesi
 ➣ Toplumsal	hareketin	dışındaki	bireylerin	söz	konusu	toplumsal	hareket	tarafından	yürütülen	et-
kinlikler	sonucu	ya	da	sadece	bu	hareketin	var	olması	ile	deneyimledikleri	öğrenme.

Otoritelerin toplumsal hareketlerdeki öğrenmenin farklı biçimlerine ilişkin farklı tanımlama-
ları olmuştur: Eyerman ve jamison öğrenmeyi kozmolojik, örgütsel ve uygulamaya dönük teknolojik 
biçimde tanımlarken; bronogan ve boughton; özgürleştirici, iletişimsel, araçsal biçiminde sınıflamış, 
Conway ise dünyanın yorumlanması ve praksis biçiminde yorumlamıştır.

foley, toplumsal hareket içindeki öğrenmeyle ortaya çıkan sonuçları şöyle sıralar:
 ➣ Yönetim	komitelerine	katılan	kadınlar	bir	topluluk	çalışanı	rolünü	yerine	getirirken,	oyun	grupla-
rında	ve	kurslarda	öğrendikleri	ile	evlerindeki	yaşamlarını	zenginleştirdiler.

 ➣ Kadınlar	evde	yapılan	etkinliklere	katılım	sayesinde	işlevsel	beceriler	ve	bilgilerin	yanısıra	özfar-
kındalık	ile	karmaşık	ilişkiler	arası	ilişkilere	dair	bakış	açısı	geliştirdiler

 ➣ Kadınlar	kendi	değerleri	konusunda	aydınlandılar.
 ➣ Kişilerin	farklı	ilgi	ve	değerlere	sahip	olmalarından	dolayı	aralarındaki	anlaşmazlığın	kaçınılmaz	
olduğunu	ve	bu	çatışmanın	yapıcı	ya	da	yıkıcı	olabileceğini	gördüler.

TOPLUMSAL HAREKET OLARAK EĞİTİM HAREKETLERİ

Durkheim’e göre; eğitim toplumsal bir olgudur, zamana ve topluma göre değişir. Bireyin gereksinim-
leri zamana ve topluma göre çeşitlenmekte, gereksinimlerin bağlı olduğu toplumsal koşullarda değiş-
mektedir. Eğitimi farklılaştıran ve değişime uğratan bu koşullar toplumsal hareketler için de geçerlidir.

çağdaş eğitim akımları şu alanları kapsar:
 ➣ 19.	 yy.’ın	 sonlarından	 itibaren,	 farklı	 amaçlar	 doğrultusunda	eğitimde	 yeni	 taleplerde	 bulunan	
sosyal	politika	ve	kültür	felsefesi	temelli	yenileşme	hareketleri

 ➣ Sosyal	 ve	 kültürel	 yaşamın	 çeşitli	 alanlarında	 yer	 alan	 eğitimi	 doğrudan	 doğruya	 değiştirmek	
isteyen	çeşitli	reform	tezahürleri

 ➣ Okulu	 iç	ve	dış	yapısındaki	reform	yoluyla	değiştirmeyi	hedefleyen	öğretim-didaktik	yönündeki	
reform	uygulamaları

Toplumsal hareketler, birçok ülkede daha geniş anlamda siyasal demokratikleşmenin bütünleyici bir 
parçası olarak eğitim reformlarına yol açmıştır. Örneğin “Topraksız İnsanlar” hareketi sürekli göç eden-
ler için hareketli okulları geliştirerek “eğitimin yapılacağı yer” konusunu etkinliklerinin merkezi haline 
getirmiştir.

john Dewey’e göre; “Eğitim toplumsal ilerleme ve reformun temel yöntemidir. Kanunlara, cezalara 
veya mekanik ve dışsal düzenlemelere dayalı reformlar nafiledir. Eğitim toplumsal bilinci paylaşma sü-
recinin kurallı hale getirilmesi, düzenlenmesidir ve bireysel etkinliğin toplumsal bilinç temelinde ayarlan-
ması yeni toplumsal inşaa için tek güvenli yöntemdir.
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AÇıKLAMALı SORULAR

1. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi, eğiti-
min; modernliğin neden olduğu bunalım-
ları aşmak üzere ortaya çıkan yeni top-
lumsal hareketler için merkezi bir konum-
da olduğunu söyler?

A) Hobbes B) Finger
C) Fooley D) Holst
E) Godwin

AÇıKLAMA
Eğitimin toplumsal değişmeye yol açan nitelikleri-
nin yanı sıra, yaşanan toplumsal değişmelerden 
etkilenen doğası nedeniyle, küreselleşen dünya 
ile arasında dinamik bir ilişki olduğu söylenebilir. 
Bu noktada eğitim, yaşanan sorunlara tepki ola-
rak gelişen ve toplumda değişim gerçekleştirme-
yi hedefleyen toplumsal hareketlerle de yakından 
ilişkilidir. Finger’in belirttiği gibi modernliğin neden 
olduğu bunalımları aşmak üzere ortaya çıkan ye-
ni toplumsal hareketler için eğitim, merkezi bir ko-
numdadır. 

YANıT: b

2. Aşağıdaki kuramcılardan hangileri radikal 
eğitimciler içerisinde yer alır?

A) Godwin, Ferrer, İllich
B) Holford, Eyerman, Jamison
C) Holst, Haluza, Deloy
D) Finger, Arent
E) Fooley, Norris

AÇıKLAMA
Zorunlu, genel ve yaygın bir okul eğitimi talebi ile 
toplumsal hareketler ortaya çıkarken zorunlu ve 
resmi eğitime karşı çıkan alternatif yaklaşımlar da 
gözlenmiştir. Bu durum, 19. Ve 20. yy’da devlet ta-
rafından verilen kitlesel zorunlu okul eğitiminin or-
taya çıkmasının yanı sıra bu gelişmeye tepki ola-
rak radikal eğitim yaklaşımının ortaya çıkmasında 
da önemli rol oynamıştır. William Godwin Francis-
ko Ferrer ve Ivan Illich gibi radikal eğitimciler si-
yasal ve toplumsal sistemin buyrukları karşısında 
itaatkar ve otoriter olmayan bireyler yaratacak bir 
eğitim sürecini savunmuşlardır. Bu noktada eğiti-
me ilişkin talepler ve bu taleplere dayalı toplumsal 
girişimler aynı dönemde gelişen toplumsal hare-
ketlere de kaynaklık etmiştir. 

YANıT: A

3. “İnsanlar eylem içinde öğrenirler.” sözü aşa-
ğıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A) Conway B) Haluza
C) Fooley D) Jamison
E) Finger

AÇıKLAMA
Fooley’e aittir. Hindistan’da bir toplumsal hareke-
tin sağlık konularına ilişkin yetiştirme etkinliğine 
katılmıştır.

YANıT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve top-
lumsal hareketler arasındaki etkileşimin 
belirgin özellikleri arasında yer almaz?

A) Eğitim, toplumsal hareketlerin oluşumun-
da etkilidir.

B) Toplumsal hareketler eğitime konu ola-
cak yeni bilgiler üretir.

C) Toplumsal hareketler eğitsel yöntemleri 
kullanır.

D) Katılımcılar toplumsal hareketlerin bün-
yesinde öğrenirler.

E) Eğitim toplumsal hareketi bir çok açıdan 
etkileyemez.

AÇıKLAMA
Genel olarak değerlendirildiğinde eğitim ve top-
lumsal hareketler arasındaki etkileşimin belirgin 
özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Eğitim toplumsal hareketlerin oluşmasında et-

kilidir. 
• Toplumsal hareketler eğitime konu olacak ye-

ni bilgiler üretir. 
• Toplumsal hareketler, eğitsel amaçlarla eğitim 

kurumlarının bütün paydaşlarını harekete ge-
çirir. 

• Eğitsel değişmeler toplumsal hareketler aracı-
lığıyla gerçekleşir. 

• Demokratikleşme süreçleri ve bilinçli vatan-
daşlar toplumsal hareketlere katılımı güçlendi-
rir. 

• Toplumsal hareketler eğitsel yöntemleri kulla-
nır. 

• Katılımcılar toplumsal hareketlerin bünyesinde 
öğrenirler. 

• Eğitim toplumsal hareketi birçok açıdan zen-
ginleştirir ve güçlendirir. 

YANıT: E
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5. Aşağıdakilerden hangisi eğitim süreçle-
rinde bireyleri toplumsal hareketlere ka-
tılmaya yönlendirecek mekanizmalar ara-
sında yer almaz?

A) Okullar, mahallelerde ve topluluklarda 
psikolojik ve fiziki bir merkez niteliğinde-
dir.

B) Kaliteli eğitime ulaşabilmek bir sivil hak-
tır.

C) Anne - babalar çocuklarının kaliteli eğitim 
alması için çaba sarf ederler.

D) Bireylerin kendilerini geliştirerek nitelikle-
rini artırmalarına olanak sağlar.

E) Öğretmen ve yöneticilerin toplum üye-
lerine ulaşma, yardım alma ve organize 
olma olanakları vardır.

AÇıKLAMA
Eğitim süreçlerinde bireyleri toplumsal hareketlere 
katılmaya yönlendirecek mekanizmalar;
• Okullar, mahallelerde ve topluluklarda psikolo-

jik ve fiziki bir merkez niteliğindedir.
• Kaliteli eğitime ulaşabilmek bir haktır.
• Anne - babalar çocuklarının kaliteli eğitim al-

ması için çaba sarf ederler.
• Öğretmen ve yöneticilerin toplum üyelerine 

ulaşma, yardım alma ve organize olma ola-
nakları vardır.

YANıT: D

6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ile ilgili 
yanlış bir ifadedir?

A) Öğrenme çoğunlukla informel ve rastlan-
tısal olur.

B) Öğrenme çoğu kez planlanmamış ve ör-
tüktür.

C) Öğrenme bazen amaçlı ve yapılandırıl-
mış olabilir.

D) Enformel ve rastlantısaldır.
E) Öğrenme toplumsal hareketlerde etkili bir 

şekilde gerçekleşmemektedir.

AÇıKLAMA
Enformel ve rastlantısal öğrenmenin farklı türleri, 
toplumsal hareket örneklerinde gözlenebilir. Ka-
dınlara yönelik bir toplumsal hareketteki informel 
ve rastlantısal öğrenmeyi inceleyen Fooley, bu öğ-
renmenin informel, rastlantısal ve başka faaliyetle-
rin içinde ortaya çıkan bir öğrenme olduğunu, katı-
lanlar tarafından çoğunlukla öğrenme olarak algı-
lanmadığını, ancak bu tür öğrenmenin çok önemli 
olduğunu belirtmiştir. 

YANıT: E

7. Aşağıdaki kuramcılardan hangileri top-
lumsal hareketlerdeki öğrenme süreçleri-
ne ilişkin önemli katkı sağlar?

A) Holst, Haluza B) Fooley, Norris
C) Eyerman - Jamison D) Godwin, Ferrer
E) Finger - Arent

AÇıKLAMA
Andrew Jamison ve Ron Eyerman, 1991’de ya-
yınlanan Social Movements A Cognitive Approach 
adlı kitaplarında toplumsal hareketlerde öğrenme-
ye ilişkin önemli kuramsal katkı sağlamışlardır. 

YANıT: C

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ket ile öğrenmenin ortaya çıkan sonuçları 
arasında yer almaz?

A) Kadınlar kendi değerleri konusunda ay-
dınlanırlar.

B) Kadınlar özfarkındalık ve karmaşık kişiler 
arası ilişkilere dair bakış açısı geliştirirler.

C) Yönetim komitelerine katılan kadınlar bir 
topluluk çalışanı rolünü yerine getirirler.

D) Kadınların evdeki rolleri dışında diğer rol-
lere katılımının düşmesi

E) Kişilerin çatışmalarının hem yapıcı hem 
de yıkıcı olabileceğini görürler.

AÇıKLAMA
Enformel ve rastlantısal öğrenmenin farklı türleri, 
toplumsal hareket örneklerinde gözlenebilir. Ka-
dınlara yönelik bir toplumsal hareketteki informel 
ve rastlantısal öğrenmeyi inceleyen Fooley, bu öğ-
renmenin informel, rastlantısal ve başka faaliyetle-
rin içinde ortaya çıkan bir öğrenme olduğunu, katı-
lanlar tarafından çoğunlukla öğrenme olarak algı-
lanmadığını, ancak bu tür öğrenmenin çok önemli 
olduğunu belirterek toplumsal hareket içindeki öğ-
renmeyle ortaya çıkan sonuçları şöyle ifade etmiş-
tir: yönetim komitelerine katılan kadınlar bir toplu-
luk çalışanı rolünü yerine getirirken oyun gurupla-
rında ve kurslarda öğrendikleri ile evlerindeki ya-
şamları zenginleştirdiler. Kadınlar evde yapılan et-
kinliklere katılım sayesinde işlevsel beceriler ve 
bilgilerin yanı sıra özfarkındalık ve karmaşık kişiler 
arası ilişkilere dair bakış açısı geliştirdiler. Kadın-
lar kendi değerleri konusunda aydınlandılar, ken-
di değerlerini fark ettiler. Kişilerin farklı ilgi ve de-
ğerlere sahip olmalarından dolayı aralarındaki an-
laşmazlığın kaçınılmaz olduğunu ve bu çatışma-
nın yapıca ya da yıkıcı olabildiğini gördüler. Kadın-
lar aynı zamanda devlet politikası ve bütçe hesap-
ları gibi daha geniş bağlamlı ve yapısal faktörlerin 
evdeki süreçleri şekillendirdiğini öğrendiler. 

YANıT: D
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9. bir amaca yönelik bedensel ve ruhsal et-
kinlik aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Eğitim B) Holizm
C) Şer ekseni D) Demokrasi
E) Bilişsel praksis

AÇıKLAMA
Toplumsal hareketlerle baskı grupları arasında 
ayrım yapılması gerektiğini savunmuşlar, toplum-
sal hareketlerdeki bilişsel praksis (bir amaca yö-
nelik bedensel ve ruhsal etkinlik) olgusuna dik-
kat çekmişlerdir. Bilişsel praksisle bilgi üreticileri-
ni, düşünce ve uygulamada alternatifler ve düşün-
sel yenilikleri kastetmişlerdir. Toplumsal hareket-
lerin varlığı bilişsel praksisin kendisini çevreleyen 
toplum tarafından emilmesi, parçalanmasıyla da 
reddedilmesine bağlıdır. YANıT: E

10. Aşağıdaki sosyologlardan hangisine göre 
eğitim toplumsal bir olgu olarak, zamana 
ve topluma göre değişir?

A) Durkheim B) Finger
C) Eyerman D) Godwin
E) Fooley

AÇıKLAMA
Durkheim’ın vurguladığı gibi eğitim toplumsal bir 
olgudur, zamana ve topluma göre değişir. Bireyle-
rin gereksinimi zamana ve topluma göre çeşitlen-
mekte ve o gereksinimlerin bağlı olduğu toplumsal 
koşullarda değişmektedir. Eğitimi farklılaştıran ve 
değişime uğratan bu koşullar toplumsal hareket-
ler içinde geçerlidir. Yeni toplumsal hareketler eski 
hareketlerden olabildiğince yüksek düzeyde farklı-
lığa ve çeşitliliğe sahiptir. 

YANıT: A

11. Toplumsal bilinci paylaşma sürecinin ku-
rallı hale getirilmesi, düzenlenmesi ve bi-
reysel etkinliğin toplumsal bilinç temelin-
de ayarlanması yeni toplumsal inşaa için 
tek güvenli yöntem aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Küreselleşme B) Feminizm
C) Eğitim D) Aktivizm
E) Sosyalizm

AÇıKLAMA
“Eğitim toplumsal ilerleme ve reformun temel yöne-
timidir. Kanunlara, cezalara veya mekanik ve dış-
sal düzenlemelere dayalı reformlar nafiledir. Eğitim 
toplumsal bilinci paylaşma sürecinin kurallı hale ge-
tirilmesi düzenlenmesidir ve bireysel etkinliğin top-
lumsal bilinç temelinde ayarlanması yeni toplumsal 
inşa için tek güvenli yöntemdir” John Dewey. 

YANıT: C

12. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Haklar Ha-
reketi kapsamında özgürlük okullarında 
verilen dersler arasında yer almaz?

A) Yurttaşlık müfredatı
B) Tartışma grupları ve siyahi kültür
C) Kimya, biyoloji
D) Edebiyat
E) İngilizce, Fransızca

AÇıKLAMA
Sivil Haklar Hareketi, 1960’larda oy verme konu-
sunda bilinçlendirmeye dönük eğitim etkinlikleri ile 
eğitim eksenli toplumsal hareketlere verilecek ör-
neklerden biridir. Aynı şekilde Sivil Haklar Hareketi 
kapsamında kurulan özgürlük okullarında yurttaş-
lık müfredatı, tartışma gurupları ile siyahi kültürü, 
folklor ve tarih, kimya, biyoloji, Fransızca, İngilizce 
ve daktilo gibi dersler yer almıştır.

YANıT: D

çıkmış soru 2016-ara sınaV

13.  ‘bankacı’ ve ‘özgürleştirici eğitim’ arasın-
daki karşıtlığı vurgulayarak eğitimin tica-
rileşmesine karşı radikal eleştirel bir yak-
laşım geliştiren eğitimci aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) John Dewey B) Paulo Freire
C) Ivan lllich D) Joel Spring
E) Pool Goodman
 

AÇıKLAMA
Verilen tanım “Paulo Freire” ait bir özelliktir. 

YANıT: b

çıkmış soru 2016-ara sınaV

14.  Günümüzde eğitim kurumlarını  kamusal 
bölgeler olmaktan ziyade ticari bölgelere 
dönüştüğünü vurgulayan otorite aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Dexcey B) Giroux
C) Freire D) Holt
E) Illich
 

AÇıKLAMA
Grioux, eğitim kurumlarının ticari bölgelere dönü-
şüp, kamusal amaçlarını yitirdikleri üzerine görüş 
bildirmektedir. 

YANıT: b
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15. Aşağıdakilerden hangisi eski hareketlerin 
eğitimdeki yansımalarının önde gelenleri 
arasında yer alır?

A) Feminist Hareketler
B) Avrupa Halk Üniversiteleri Hareketleri
C) Barış Hareketleri
D) Yeşil Hareketleri
E) Sendikal Hareketler

AÇıKLAMA
Eski toplumsal hareketlere bakılacak olursa, mo-
dernizmin ürünü olan koşullarda biçimlenen top-
lumsal hareketlerden, işçi hareketi, feminist hare-
ket, insan hakları hareketi, barış ve adalet hare-
ketleri ile ekonomik, toplumsal ve siyasal kurtuluş 
mücadeleleri gibi felsefi kökeni modernizm proje-
si olan eski hareketlerin eğitimdeki yansımaları-
nın en önde geleni John Dewey’in ilerlemeci eği-
tim hareketidir. Yine bu yansımalar arasındaki ye-
tişkin eğitimi kapsamındaki iş eğitimi hareketi, çift-
çi hareketi ve Avrupa halk üniversiteleri hareketle-
ri sayılabilir. Bu hareketlerin ortak hareketleri eği-
tim yoluyla siyasal kurtuluş idealidir. 

YANıT: b

ÇÖzÜMLÜ 
DENEME SORULARı

1. I. Eğitimin tutucu işlevi
 II. Eğitimin yaratıcı işlevi
 III. Eğitimin değişim işlevi
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

eğitimin toplumsal değişmeye ilişkin iş-
levleri arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
E) I ve II

2. Toplumda değişimi hazırlamak eğitimin 
işlevlerinden hangisinin içinde yer alır?

A) Eğitimin tutucu işlevi
B) Eğitimin yaratıcı işlevi
C) Eğitimin öğretici işlevi
D) Eğitimin otoriter işlevi
E) Eğitimin değişimci işlevi

3. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi eğiti-
min, bireyleri toplumsal hareketlere katıl-
maya yönlendirecek mekanizmalar oldu-
ğunu savunur?

A) Lindeman B) Walters
C) Finger D) Cutler
E) Godwin

4. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi yetiş-
kin eğitimini modernite kriziyle bağlantı-
landırmış?

A) Haluza B) Freire
C) Fooley D) Finger
E) Jamison

5. Toplumsal yapının ve onu oluşturan top-
lumsal ilişkiler ağının ve bu ilişkileri be-
lirleyen toplumsal kurumların değişmesi 
olarak tanımlanan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Toplum deformasyonu
B) Enformasyon
C) Toplumsal değişme
D) Küresel toplum
E) Egemen toplum

6. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ile top-
lumsal değişme arasındaki ilişkileri açık-
layan temel görüşlerden biri değildir?

A) Yeniden oluşumcu ve modernist görüş
B) Tutucu ya da çatışmacı görüş
C) Eğitimin egemen sınıfların çıkarlarına 

hizmet ettiğini düşünenlerin görüşü
D) Eğitim yoluyla toplumun istenen ya da 

planlanan yönde değiştirilmesi görüşü
E) Merkeziyetçi felsefe sahiplerinin görüşü

7. bireyin zihinsel, bedensel, duygusal, top-
lumsal yeteneklerinin ve davranışlarının 
istenilen doğrultuda geliştirilmesi ya da 
ona bir takım amaçlara dönük yeni yete-
nekler, davranışlar ve bilgiler kazandırıl-
ması çalışmalarının bütününe ne ad veri-
lir?

A) Değişim B) Aydınlanma
C) Holizm D) Eğitim
E) Modernleşme
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8. Toplumun kültürel değerlerini ve toplum-
sal davranış örneklerini genç üyelere ak-
tarmak eğitimin hangi işlevini anlatır?

A) Eğitimin yaratıcı işlevi
B) Eğitimin değişimci işlevi
C) Eğitimin tutucu işlevi
D) Eğitimin öğretici işlevi
E) Eğitimin otoriter işlevi

9. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş eğitim 
akımlarının kapsadığı akımlardan biri de-
ğildir?

A) Sosyal politika ve kültür felsefesi temelli 
yenileşme hareketleri

B) Eğitimi doğrudan doğruya değiştirmek 
isteyen reform tezahürleri

C) Okulu iç ve dış yapısındaki reform yoluy-
la değiştirmeyi hedefleyen öğretim

D) Didaktik yönündeki reform uygulamaları
E) Diyalektik geçişi sağlayan reform düzen-

lemeleri

10. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğre-
tim biçimleri arasında yer almaz?

A) Kurtuluş teolojisi
B) Sözlü tarih
C) Irkçılık karşıtlığı
D) Liderlik eğitimi
E) Kentsel topluluk eğitimi

11. Varlığını sürdürebilmek için bağımsız dü-
şünebilen, düşünce özgürlüğüne inanan, 
yaratıcı ve uzlaşmacı olabilen bireylere ih-
tiyaç duyan kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Toplumsal hareketler 
B) Eğitim
C) Demokrasi  
D) Holizm
E) Anomi

12. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu bi-
linçlendirme yollarından biri değildir?

A) Şenlikler
B) Seminerler
C) Bilgilendirici toplantılar
D) Medya kullanımı
E) Yazılı materyal kullanımı

13. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplum-
sal hareketlerin karakteristikleri arasında, 
ideolojiyi daha basit ve anlaşılır kılmayı 
saymıştır?

A) Finger 
B) Blummer
C) Creak 
D) Fooley
E) Jamison

14. Adalet ve saygı temelli bir eğitim reformu 
hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktivizm 
B) Demokrasi
C) Holizm 
D) Anomi
E) Antropoloji

15. Eski toplumsal hareketlerin eğitimdeki 
yansımalarının önde gelen kuramcısı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Dewey 
B) Melucci
C) Ferguson 
D) Durkheim
E) FingerM
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ÇÖzÜMLÜ DENEME 
SORULARı YANıTLARı

1. E Eğitimin toplumsal değişmeye ilişkin iki 
işlevi olduğu söylenebilir: 

• Eğitimin tutucu işlevi, 
• Eğitimin yaratıcı işlevi.

2. b A. E. Dovvs’un eğitim ve toplumsal hare-
ketler adlı kitabından bu yana eğitim ve 
toplumsal hareketler arasındaki ilişki üze-
rinde duran otoriteler olmuştur. Toplum-
sal hareket ve eğitim arasındaki etkile-
şim daha çok toplumsal değişim eksenin-
de düşünülmüştür. Toplumsal hareketler 
Raschke tarafından, zamanla bütün top-
lumlara yeni değerleri yayacak derin top-
lumsal ya da kültürel dönüşümlerin en öz-
gün belirimleri olarak tanımlanmıştır. Eği-
timle toplumsal değişme arasında güçlü 
bir ilişki vardır. Eğitimin toplumsal değiş-
meye ilişkin iki işlevi olduğu söylenebilir: 

• Eğitimin yaratıcı işlevi: Modern toplumun 
aynı zamanda eleştirici ve yaratıcı, yeni 
buluşlar ve keşifler yapan ve toplumsal 
değişmeyi başlatacak bireylere gereksi-
nimi vardır. Değişikliği hazırlamak, eğiti-
min yaratıcı işlevini oluşturur. 

3. A İlk yetişkin eğitim kuramcılarından Wdu-
ard Lindeman daha yirminci yüzyılın baş-
larında, toplumsal hareketlerin demokrasi-
nin yaşatılmasındaki önemini vurgulamış-
tır. Lindeman’a göre bireylerin toplumsal 
eylem konusunda yetişkin eğitimi önemli 
bir araçtır. Bu bağlamda eğitimin, bireyle-
rin toplumsal hareketlere katılmada daha 
yetenekli ve istekli olmaları konusundaki 
etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

4. D Finger yetişkin eğitimini modernite kri-
zi ile bağlantılandırmıştır. Yeni toplum-
sal hareketlerde katılımcılar modern top-
lumla olan ilişkilerini tanımlarlar. Eski ha-
reketlerde, işçilerin ya da çiftçilerin yetiş-
tirilmesinde olduğu gibi eğitim genellik-
le programlı ve yapılandırılmıştı, birey-
ler düşüncelerin topluma aktarılmasında 
araç olarak görülüyordu. Yeni toplumsal 
hareketlerde ise yetişkin eğitiminin daha 
derin bir anlamı vardır.

5. C Gerek toplumsal hareketlerin gerekse 
eğitimin ortak ve temel amacı olan top-
lumsal değişme çok boyutlu bir olgudur. 
Tezcan toplumsal değişmeyi; ‘’toplumsal 
yapının ve onu oluşturan toplumsal iliş-
kiler ağının ve bu ilişkileri belirleyen top-
lumsal kurumların değişmesi’’ olarak ta-
nımlamıştır. Toplumsal değişmenin ger-
çekleşmesinin birbirinden oldukça farklı 
yolları ve yöntemleri söz konusudur. Bu 
amaca dönük olarak biçimsel eğitim sü-
reçleri desenlenirken, toplumsal hareket-
lerde de toplumsal yapı, ilişkiler ağı ve 
toplumsal kurumların dönüşmesi amacı 
doğrultusunda eğitsel etkinlikleri de kap-
sayan çeşitli yöntemler geliştirilmektedir. 

6. E Eğitim ile toplumsal değişme arasında-
ki ilişkileri açıklayan dört temel görüşten 
söz edilebilir:

• Yeniden oluşumcu ve modernist görüş
• Tutucu ya da çatışmacı görüş
• Eğitimi egemen sınıfların kendi çıkarla-

rına hizmet eden ve onları koruyan bir 
araç olarak gören görüş

• Toplumsal değişmelerin eğitimi belli bir 
yönde değişmeye zorladığı gibi, eğitim 
yoluyla toplumun istenen ya da planla-
nan yönde değiştirilmesinin de mümkün 
olduğunu savunan görüş

7. D Eğitim; bireyin zihinsel, bedensel, duy-
gusal, toplumsal yeteneklerinin ve dav-
ranışlarının istenilen doğrultuda geliştiril-
mesi ya da ona bir takım amaçlara dönük 
yeni yetenekler, davranışlar ve bilgi ka-
zandırılması çalışmalarının bütünü ola-
rak tanımlanabilir.

8. C Eğitimin tutucu işlevi: Eğitimin görevlerin-
den biri, toplumun kültürel değerlerini ve 
toplumsal davranış örneklerini genç üye-
lere aktarmaktır. Bu araçlarla toplum, te-
mel toplumsal uyumu sağlar ve gelenek-
sel yaşam biçimini korur. M
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9. D Küreselleşen dünyada yaşanan dönü-
şümlere ilişkin olumlu yargıların yanı sıra 
olumsuz yargılar da söz konusudur. Kü-
reselleşme ile dünya ölçeğinde yaygınlık 
kazanan  kapitalizm açısından zafer gibi 
görünen gelişmeler bir anlamda dünya-
daki insanların çoğunun mutsuz kılınma-
sına ve doğanın tahrip edilmesine yol aç-
maktadır. Bu durum, toplumsal hareket-
ler ile eğitim etkileşimi açından yeni alan-
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Toplumsal hareketlerdeki eğitim etkinlik-
lerinin hedef kitlesinde, küreselleşmeden 
olumsuz etkilenen engelliler, işsizler, ka-
dınlar, sendikacılar, çevreciler, yoksullar, 
mahalle eylemcileri ve yerli halklar yer al-
maktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
eğitim ve öğrenme biçimleri arasında; 
kurtuluş teolojisi, kentsel topluluk eğitimi, 
sözlü tarih, topluluk ilişkileri, ırkçılık kar-
şıtlığı, kültürel eylem ve HIV/AIDS eğitimi 
sayılabilir. 

10. C Demokratikleşme süreçleri ve bilinçli va-
tandaşlar toplumsal hareketlere katılımı 
güçlendirir: Demokrasi, varlığını sürdüre-
bilmek için bağımsız düşünebilen, düşün-
ce özgürlüğüne inanan yaratıcı ve uzlaş-
macı olabilen bireylere ihtiyaç duyar. De-
mokrasi yalnız kurumlar aracılığıyla değil 
daha çok bireylerin demokratik kişiliğiyle 
yaşayabilir. Demokratik toplumun geliş-
mesi için vatandaşların günlük yaşamla-
rında demokratik idealleri destekleyen ve 
geliştiren davranışları göstermeleri gere-
kir. Bunun sağlanmasında eğitime önem-
li görevler düşmektedir. 

11. A Toplumsal hareketler eğitsel yöntemleri 
kullanır: Toplumsal hareketler çeşitli bi-
çimlerde, formel ya da informel eğitim sü-
reçleri aracılığıyla hedefledikleri değişimi 
gerçekleştirmeye ve bu bağlamda kamu-
oyunu bilinçlendirmeye çalışır: seminer-
ler, bilgilendirici toplantılar, yazılı mater-
yal kullanımı, medya kullanımı vb. 

12. b Blummer, toplumsal hareketlerin karak-
teristikleri arasında, ideolojiyi daha basit 
ve anlaşılır kılmayı saymıştır. Bu durum 
toplumsal hareketlerin pedagojik boyu-
tu olarak tanımlanabilir. Bu pedagojik et-
kinlikle toplumsal hareketler, kendi bilgi-
lerini ve kendilerine ait daha anlaşılır bir 
gerçeklik tarafını öğretirler. Aynı zaman-
da bir toplumsal hareket kampanyasında 
gerçekleşen öğrenmenin, Freire’nin bi-
linçlenme ve Mezirow’un perspektif dö-
nüşümü olarak adlandırdığı olguyla ilgi-
li başka bir boyutu daha vardır. Toplum-
sal hareketlerdeki kampanya deneyimi, 
katılımcıların dünya anlayışını sarsarak 
önemli ölçüde değiştirir. 

13. E Çağdaş eğitim akımları ya da reformcu 
eğitim hareketleri, eğitim bilim alan yazı-
nında farklı isimlerle anılmakla birlikte şu 
alanları kapsamaktadır:

• 19. yüzyılın sonlarından itibaren, farklı 
amaçlar doğrultusunda eğitimde yeni ta-
leplerde bulunan sosyal politika ve kültür 
felsefesi temelli yenileşme hareketleri

• Sosyal ve kültürel yaşamın çeşitli alanla-
rında yer alan eğitimi doğrudan doğruya 
değiştirmek isteyen çeşitli reform teza-
hürleri

• Okulu iç ve dış yapısındaki reform yo-
luyla değiştirmeyi hedefleyen öğretim-di-
daktik yönündeki reform uygulamaları

14. b Human Scale Education (HSE) 1985 yı-
lında kurulmuş olan küçük ölçekli bir top-
lumsal hareket. Demokrasi, adalet ve 
saygı temelli bir eğitim reformu hareke-
tidir. 

15. A Eski toplumsal hareketlere bakılacak 
olursa, modernizmin ürünü olan koşullar-
da biçimlenen toplumsal hareketlerden, 
işçi hareketi, feminist hareket, insan hak-
ları hareketi, barış ve adalet hareketleri 
ile ekonomik, toplumsal ve siyasal kurtu-
luş mücadeleleri gibi felsefi kökeni mo-
dernizm projesi olan eski hareketlerin 
eğitimdeki yansımalarının en önde geleni 
John Dewey’in ilerlemeci eğitim hareketi-
dir. Yine bu yansımalar arasındaki yetiş-
kin eğitimi kapsamındaki iş eğitimi hare-
keti, çiftçi hareketi ve Avrupa halk üniver-
siteleri hareketleri sayılabilir. Bu hareket-
lerin ortak hareketleri eğitim yoluyla siya-
sal kurtuluş idealidir. 
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DÖNEM SONU
DENEME SıNAVı - 1

1. 19. yüzyılda batı’da geleneksel, tarım 
ekonomisine dayalı toplumdan, modern, 
kentli ve endüstri ekonomisine dayalı top-
luma geçişi anlamaya yönelik entelektüel 
bir çaba olarak gelişen bilim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Felsefe 
B) Tarih
C) Psikoloji 
D) Sosyoloji
E) Felsefi Tarih

2. Çok sayıda kadının kocalarına bağımlı ev 
kadını statüsünde yaşadığı toplumların 
tam anlamıyla modernleşemediğini savu-
nan düşünür hangisidir?

A) Walby 
B) Simmel
C) Ritzer 
D) Bauman
E) Castells

3. Toplumda yeni bir hayat tarzını yeni bir 
modeli oluşturmak için eylemde bulunan 
kollektif davranış biçimine ne ad verilir?

A) Toplumsal hareketler
B) Anomi
C) Tampon mekanizma
D) Demokrasi
E) Sosyal seçiş

4. “Ölçülü davranışlar, düzgün kıyafetler, din 
görevlilerinin, yüksek rütbelilerin ve çocuk-
larıyla birlikte annelerin katılımı.” Aşağıda-
ki  MbSb  hareketlerinden hangisinde yer 
alır?

A) Makul olma 
B) Birlik
C) Sayı 
D) Sınırlılık
E) Bağlılık

5. Aşağıdakilerden hangisi alan yazımın-
da yeni toplumsal hareketleri tanımlamak 
için kullanılan kavramlardan biri değildir?

A) Antipolitik
B) Yeni politikalar
C) Aydınlanma
D) Neoromantizm
E) Düzensiz politikalar

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi  YTH’ye iliş-
kin dört önemli ülkeden biri değildir?

A) İspanya 
B) Fransa
C) İtalya 
D) Almanya
E) İngiltereM
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7. Sosyal gelişim kuramını geliştiren ve kim-
lik krizi kavramını ilk ortaya  atan bilim 
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mead 
B) Taifel
C) Berger 
D) Erikson
E) Benfort

8. Kimliğin iki merkezi boyutu olan bireysel 
ve kollektif kimlik, aşağıdakilerden hangi-
si tarafından şekillendirilir?

A) Sosyal Kimlik
B) Öznel Kimlik
C) Nesnel Kimlik
D) Soyut Kimlik
E) Kamusal Kimlik

9. Kadınların değişim için bir araya geldiği 
hareketlere ne ad verilir?

A) İşçi hareketleri
B) Feminist hareketler
C) Barış hareketleri
D) Nükleer karşıtı hareketler
E) Aktivist hareketler

10. Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin başındaki isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nenehatun
B) Nükhet Sirman
C) Fatma Aliye
D) Makbule Leman
E) Halide Edip Adıvar

11. belirli bir süre için siyasi ya da idari bir 
sınırın geçilmesi anlamına gelen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göç 
B) Resmi Göç
C) Mecburi Göç 
D) Seyahat
E) Oligarşik göç

12. Fransa’ya Türk göçü hangi yılda ve hangi 
anlaşma ile başlamıştır?

A) 1966 - iş gücü anlaşması
B) 1956 - göçmen anlaşması
C) 1966 - düzensiz göç anlaşması
D) 1946 - iş gücü anlaşması
E) 1966 - iş göçü anlaşması

13. Sınırları içinde egemen olan tek güç ya da 
şiddeti tekeline alabilen devlete ne ad ve-
rilir?

A) Laik Devlet 
B) Modern Devlet
C) Sosyal Devlet
D) Kapitalist Devlet
E) Geleneksel Devlet

14. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Forumlar 
arasında yer almaz?

A) Konjonkturel Hareketler
B) Küresel Adalet Hareketi
C) Toplumsal Hareket
D) Soyal Ağlar
E) Bireylerin her yıl düzenli olarak biraraya 

geldikleri platformlar
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15. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün den-
gesini ve sakinleri olan insanların yaşa-
mını tehdit eden unsurlar arasında yer al-
maz?

A) İklim değişikliği
B) Ozon tabakasının incelmesi
C) Canlı türlerinin yok olması
D) Kuraklık ve çölleşme
E) Hızlı nüfus artışı

16. Aşağıdakilerden hangisi çevre hareketleri 
arasında yer almaz?

A) Baraj yapımına karşı mücadele
B) Maden işletmeciliğine karşı mücadele
C) Kirletici tesis kurulmasına karşı mücade-

le
D) Nükleer enerjiye karşı mücadele
E) İşçi ölümlerine karşı mücadele

17. Aşağıdaki dönemlerden hangisinde “sivil 
toplum”  kavramı ortaya çıkmıştır?

A) 14. yüzyıl 
B) 15. yüzyıl
C) 16. yüzyıl 
D) 17. yüzyıl
E) 18. yüzyıl

18. Türkiye’de sivil toplum örgütleri açısın-
dan, en son ve en önemli dönüm noktası 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dawos Zirvesi
B) Habitat II
C) Kopenhag Kriterleri
D) Global 2000
E) Yalta konferansı

19. Günümüz dünyasında toplumsal yaşamın 
bütün alanlarında olduğu gibi eğitim ve 
toplumsal hareketler alanlarında da yaşa-
nan köklü değişimlerin temel nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Küreselleşme
B) Uluslararasılaşma
C) Eğitimdeki değişim
D) Holizm
E) Anomi

20. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin vatan-
daşlara kazandıracağı demokrasiyi des-
tekleyici nitelikler arasında yer almaz?

A) Kendini ifade etme
B) Özgür düşünebilme
C) Sorumluluk duygusu
D) Liderlik
E) Toplumsal sorumluluk ve bağlılık

1. D
2. A
3. A
4. A
5. C

6. E
7. D
8. E
9. B

10. E

11. A
12. A
13. B
14. A
15. E

16. E
17. B
18. C
19. A
20. B

YANıTLARM
UR

AT
 Y

AY
IN

LA
RI

 

ÜC
RE

TS
İZ

 E
Kİ

Dİ
R



YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

120

DÖNEM SONU
DENEME SıNAVı - 2

1. bireyin geçimini sağlayabilmek için ihti-
yaç duyduğu kaynaklardan yoksun kaldı-
ğı duruma işaret eden kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Toplumsal yoksulluk
B) Nispi yoksulluk
C) Mutlak yoksulluk
D) Göreceli yoksulluk
E) Yoksulluk endeksi

2. E. Durkheim, geri verdirici hukuk bireylerin 
başka bireylerle ilişkilerini düzenler diye sa-
vunur.

 Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek 
olamaz?

A) Medeni kanun
B) Ticaret kanunu
C) Anayasa
D) İdare kanunları
E) Gelenek ve görenekler

3. Toplumu bir bütün olarak değiştirmeyi he-
defleyen toplumsal hareket türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İşçi hareketleri
B) Reformcu hareketler
C) Devrimci hareketler
D) Alternatif hareketler
E) Kurtarıcı hareketler

4. Kollektif kavramının en doğru anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ortaklaşa
B) Yüzyüze
C) Ortak çıkar
D) Mücadele
E) Davranış

5. Aşağıdakilerden hangisi Heywood’a gö-
re  YTH’nin özellikleri arasında yer almaz?

A) Eski geleneklere bağlıdır.
B) Az ya da çok ortak bir ideolojiye bağlıdır.
C) Yeni sol ile bağlantılıdır.
D) Maddecilik sonrası yönelimlere bağlıdır.
E) Yeni orta sınıflara bağlıdır.

6. Eski toplumsal hareketler ile Yeni Toplumsal 
Hareketler arasında hareket biçimleri açısın-
dan da farklılıklar vardır. 

 Eski daha saldırgan iken yeni için aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hareketli
B) Ütopist
C) Olumlu
D) Savunmacı
E) Çatışmacı

7. bireyin kendine ilişkin algısından bağım-
sız biyolojik ve sosyolojik olarak sahip ol-
duğu kimliğe ne ad verilir?

A) Öznel kimlik
B) Nesnel kimlik
C) Bireysel kimlik
D) Toplumsal kimlik
E) Irksal kimlik

8. “Kimliklerin varlığı temel olarak kurgusaldır.” 
diyen kimdir?

A) Erikson
B) Hobsbawn
C) Hall
D) Piaget
E) Taifel
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9. Eş zamanlı olarak erkeklere ve erkekli-
ğe imtiyaz tanıyarak kadınları ve kadınlı-
ğı aşağı gören ve kadınları erkek tahakkü-
mü altına alan toplumsal organizasyon bi-
çimi hangisidir?

A) Anaerkillik
B) Ataerkillik
C) Fallosantrik
D) Poligami
E) Monogami

10. Fransız Feminizmi kendini daha çok han-
gi kavram etrafında organize etmiştir?

A) Farklılık
B) Otorite
C) Eşitlik
D) Özgürlük
E) Analitik

11. Aşağıdakilerden hangisi göçmenlerin dış-
lanmasında önemli olan unsurlardan biri-
dir?

A) Ekonomik koşullar ve göçmen grubunun 
büyüklüğü

B) Asimilasyonun zor olması
C) Hukuki haklardaki farklılıklar
D) Sendikal güvencenin azlığı
E) Politik gerginlikler

12. İnsanları siyasal mücadeleye teşvik eden 
koşullar ne olarak tanımlanabilir?

A) Siyasal fırsatlar
B) Politik açılım
C) Siyasal devrim
D) Demokratik fırsatlar
E) Toplumsal hareketler

13. Nükleer silahların durdurulması taleple-
rini hükümetlerine duyuran Newyork’ta 
yaklaşık 1 milyon kişi hangi yılda toplan-
mıştır?

A) 1977
B) 1979
C) 1980
D) 1982
E) 1984

14. Aşağıdakilerden hangisi ıNF karşıtı pro-
testo ve eylemlerden en çok etkilenen ül-
kelerden biri değildir?

A) Almanya
B) Kanada
C) Britanya
D) Fransa
E) Belçika

15. İnsanları ekosistemin parçası olarak gö-
ren ve dinamik, evrimsel bir perspektifle 
bu sistemin dengesini korumayı amaçla-
yan inançlar, kuramlar ve proje setine ne 
ad verilir?

A) Zooloji
B) Botanik
C) Çevrecilik
D) Ekoloji
E) Ergonomi

16. İkinci dalga çevre hareketi aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi ile tanımlanır?

A) Birinci dalga hareketi
B) Doğa korumacılık
C) Yeşil hareket
D) Yeni sol hareket
E) Küresel hareketM
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17. Aşağıdakilerden hangisi sesli paydaş ola-
rak algılanan konulardan biri değildir?

A) Yönetişim
B) Bankacılık
C) Kalkınma
D) Çevre
E) Sosyal politika

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki si-
vil toplum örgütlerinin faaliyetleri arasın-
da yer almaz?

A) Aile planlaması
B) Çevre ve ekoloji
C) Camiler
D) Göçü engelleme
E) Eğitim

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hare-
ketlerdeki eğitim etkinliklerinin hedef kit-
lesinde, küreselleşmeden olumsuz etkile-
nenler arasında yer almaz?

A) Engelliler
B) Sendikacılar
C) Yoksullar
D) Firma sahipleri
E) Yerli halklar

20. Alanında ilk olan “Eğitim ve Toplumsal Ha-
reketler” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerde 
n hangisidir?

A) Dewey
B) Freire
C) Illich
D) Raschke
E) A. E. Dobbs

1. C
2. E
3. C
4. A
5. A

6. D
7. B
8. C
9. B

10. A

11. A
12. A
13. D
14. B
15. D

16. C
17. B
18. D
19. D
20. E

YANıTLAR

YARARLANıLAN KAYNAKLAR
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