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Toplumsal Gruplar

• Bireyler farklı toplumsal grupların üyelerdir

• Toplumsal dünyamızın çoğu toplumsal gruplarla etkileşim içinde 
inşa edilir

• Toplumsal gerçekliği algılamamızda bakış açımızın 
gelişmesinde grupların payı vardır

• Bazı gruplarla özdeşleşir bazılarından ayrı dururuz
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Toplumsal Gruplar

• İç grup: kişinin kendisini özdeşleştirdiği grup

• Dış grup: kişinin özdeşleşmediği, kendi grubunda olan değerlerin 
olmadığını düşündüğü grup

• İç grup üyelerini dış grubun üyelerine göre ayrıcalıklandırmak
eğiliminden bahsedilebilir

• Olumlu bir toplumsal kimlik eğiliminde olan insanlar iç grupla dış grup 
arasındaki ayrımı keskinleştirerek bu kimliğe ermek isteyebilir.

• İlişkilerimize belli bir dereceye kadar stereotiplerştirme üzerinden 
algılama dahildir

• Benzer bir şekilde algımız zaman içinde gelişen bazı tanımlarla da 
oluşur.
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Temel Kavramlar: Etnisite

• Etni = ethnie (Fransızca) = etnik grup

• “Etnisite paylaşılan bir kültürel mirastır. İnsanlar kendilerini –veya 
diğerlerini- ortak köken, dil, veya din üzerinden toplumsal kimliği 
diğerlerinden ayrışan bir etnik kategorinin üyeleri olarak tanımlar.” 
(Macionis)

• Etnik grup kendisinden daha büyük bir toplum yapısı içinde ortak bir 
kültürel gelenek ve üyelerce benimsenmiş grup kimliği demektir.
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Temel Kavramlar: Ulus

Ulus:

• Ortak kan bağı, ırk, dil, coğrafya, din ve geleneği paylaştığı düşünülen 
grup. (Gertz) 

• “Bir ulus ancak belli bir bölge üzerinde egemen olabilen bir devlete 
sahip olunca var olabilir.” (Giddens) 

• “Bazı insanları birbirine bağlayıp bazılarını bu gruptan ayıran psikolojik 
bir bağ” (Connor)
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Temel Kavramlar: Irk

• Irk: “Irk toplumsal olarak inşa edilen, biyolojik özellikler üzerinden 
birbirine bağlanma fikrini önemseyen üyelerin oluşturduğu bir 
topluluktur. İnsanlar birbirlerini deri rengi, yüz hatları, saç yapısı ve 
vücut biçimi üzerinden sınıflayabilirler.” (Macionis)

• “Irkı her ne kadar biyolojik öğeler üzerinden düşünsek de bu 
toplumsal olarak kurulmuş bir kavramdır. İnsanların fiziksel özelliklerin 
dahil olduğu bazı özellikler üzerinden birbirinden farklılaştığı doğrudur 
fakat ırk ancak bir toplumun üyeleri belli fiziksel özelliklerin (deri rengi 
veya göz biçimi) kendilerini diğerlerinden ayırdığına  hükmettiğinde 
gerçek olur.” (Macionis)
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Önyargılar

• Önyargılar:

“olumlu veya olumsuz olabilen yargılardır. Olumlu önyargılar bizi 
benzeyen insanların erdemlerini yüceltmeye, olumsuz önyargılar bizden 
kabul etmediğimiz insanlarınkini kusurlu bulmaya yönlendirir. Olumsuz 
önyargılar hafif bir hoşlanmamadan doğrudan düşmanlık etmeye kadar 
pek çok biçimde ifade edilebilir. Bu gibi tavırlar kültür tarafından 
aktarıldığı için hemen herkeste vardır. Önyargı sıklıkla stereotip biçimini 
alır (…) yani bir kategori içindeki herkesi kapsadığı düşünülen 
basitleştirilmiş bir tarif haline gelir. Pek çok beyaz insan azınlıklar 
hakkında stereotipik düşünür. Stereotipleştirme özellikle işMa
ortamındaki azınlıklar için zarar vericidir.” (Macionis)
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Önyargılar

• Önyargılar etnik merkezli düşünmeye, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, 
aşırı milliyetçiliğe veya şövenizme yol açabilir.

• Etnik merkezli düşünme: Diğer kültürleri değerlendirirken kişinin endi 
kültürünü referans alması.

• Yabancı düşmanlığı: Yabancılara, özellikle de başka kültürlerden, 
dinlerden, etnisitelerden ve ırklardan olan kişilere yönelik düşmanlık.

• Irkçılık: Bir ırkın diğerinden daha üstün olduğuna dair inanç,

• Aşırı milliyetçilik: Kişinin kendi ulusunu diğer grupları 
değerlendirirken daha üstte bulunan bir referans noktası olarak 
tutması. 

• Şövenizm: Aşırı vatanseverlik ve agresif anlamda ulusal üstünlük hissi.
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Ulusçuluk

Ulusçuluk:

• Ulus temelinde birliği açıklanan halkın bağımsızlığı ve egemenliğine 
dair ideoloji/doktrin

• Tek bir tarihsel anavatan üzerinde yaşayan insanlarla, paylaşılan tek 
bir kültür üzerinden kurulan yasal eşitlik

• Toplu bir özgün kimlik
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Ulus-Devlet:

• Ulusal grup ile ilişkilendirilen toprakların çoğunu kapsayan bölgesel-
siyasi birim (devlet). İçinde ilkece aynı insan tiplerinin var olduğu 
düşünülen, genelde, herkesin anı dili konuştuğu ve biri dizi kültürel 
“ulusal” değer paylaştığı devlet.
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Ulus üzerine tartışmalar: Modernist ve Primordialist görüşler

• Ulusçular ulusların insanlığın ilk zamanlarından beri oluşmuş zamansız 
gruplaşmalar olduğunu söylerler. 

• Modernistler ise ulusları tamamen modern ve toplumsal olarak inşa 
edilmiş kategoriler olarak görür.
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Benedict Anderson: Hayali Cemaatler

• Anderson ulusları ve ulusçuluğu modernizmin ürünleri olarak görür

• Ona göre uluslar görece yakın zamanda oluşmalarına rağmen antik 
kökenleri olduğunu düşünürler

• Anderson’a göre uluslar hayal edilmiş bir topluluktur; toplumsal 
dayanışma ve yatay bir vatandaşlık bağı varsayımı üzerinden 
vatandaşları birbirine bağlar.

• Yatay vatandaşlık: Bir ulusun üyeleri birbirini görmez, bütün ulus 
beraber aynı yerde yaşamaz ama benzer deneyimleri paylaştıkları 
düşünülür: aynı gazeteleri okur, aynı gündemden etkilenir, aynı 
televizyon programlarını izler, aynı ortak kültürü paylaşırlar.
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Benedict Anderson: Hayali Cemaatler

• Anderson’a göre kapitalizmin yükselişi ve kitlelerin siyasete dahil 
olması uluslar için önemli gelişmelerdi

• Buna ek olarak, matbaanın ortaya çıkması siyasi gündem hakkında 
yatay bir bilginin yaygınlaştırılmasına sebep oldu.

• Dinin toplum düzenlemede daha az etkin olmasıyla birlikte ulus onun 
yerini alarak ölüm ve ölümsüzlük arasındaki ilişkiyi kurmaya başladı.
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Anthony Smith: Ulusların Etnik Kökeni

• Smith ulusların kökeninin modernite öncesi etnik topluluklarda 
bulunduğunu söyler

• Ulusçuluk önemli bir anı ve mit kaynağı olarak ulusların etnik kökenini 
keşfeder

Smith’e göre etnik topluluk aşağıdaki özelliklerden oluşur: 

• Ortak bir isim

• Ortak tarih

• Ortak kültür, özelikle dil ve din (diğerlerinden bir fark ortaya koyar) 

• Belli bir coğrafya ile ilişki

• Sınıf ve diğer ayrımları görünmez kılan bir dayanışma hissi.
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Anthony Smith: Ulusların Etnik Kökeni

• Modern ulus-devlet vatandaşlık haklarını, tekil bir ekonomiyi, sınır 
birliğini ve tekil ve yaygın bir kültürü içerir

• Ulus, daha önceki etnik toplulukların gelişmiş bir versiyonudur
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