
Amaçlar›m›z
Bu üniteyi çal›flt›ktan sonra;

grup kavram›n›, di¤er toplumsal oluflumlardan ay›ran temel özellikleri dik-
kate alarak tan›mlayacak ve grup olgusunun toplumsal yaflamdaki yeri ve
önemini kavrayacak,
grup türlerini tan›mlayacak,
grup normlar›n› karfl›laflt›rarak aç›klayabileceksiniz.
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Bundan altm›fl y›l önce Kaliforniya’da Pasadena’da yeni bir restaurant›n aç›l›fl›,
yerel halk›n ilgisini çok az çekerken, bir bütün olarak dünyaca hiç fark edilmemifl-
ti. Fakat, sahipleri Mac ve Dick McDonald taraf›ndan iflletilen önemsiz gibi görünen
bu küçük iflletme, restaurant endüstrisinde büyük bir devrim yaratacak ve say›s›z
birçok iflletme hatta okul ve kilise taraf›ndan da örgüt modeli örnek al›nacakt›.

McDonald kardefllerin uygulamaya koydu¤u temel formül, günümüzde bizim
"fast food" olarak nitelendirdi¤imiz yani yiyeceklerin, çok say›da insana ucuz ve
h›zl› biçimde sunulmas›ndan oluflmaktayd›. McDonald kardefller çal›flt›rd›klar›
elemanlar›n her birini, üst düzeyde uzmanlaflt›rarak e¤ittiler, yani bir kifli ham-
burgerleri pifliriyor, di¤erleri hamburgerlerin garnitürlerini koyuyor, birileri milk
shake yap›yor ve di¤erleri de haz›rlanan yiyecekleri montaj hatt› düzeninde müfl-
terilere sunuyordu.

Y›llar geçtikçe McDonald kardefller kazançlar›n› artt›rd› ve Pasadena’daki tek
restaurantlar›n› San Bernardino’ya tafl›d›lar. Beklenmedik bir tak›m olaylar ya-
fland›¤›nda ve Ray Kroc adl› bir gezgin tüccar›n McDonals’› ziyaret etti¤inde y›l-
lardan 1954’tü. Kroc, kardefllerin bu etkili sistemini görünce adeta büyülenmiflti.
Kroc hemen bu sistemin daha da geniflletilerek fast-food restaurantlar›na uygula-
nabilme potansiyeli oldu¤unu hemen fark etti. Bafllang›çta, Kroc bu planlar›n›
McDonald kardefllerle ortakl›k kurarak gerçeklefltirme yoluna gitti. Fakat k›sa bir
süre sonra onlar›n da hisselerini alarak tüm zamanlar›n en baflar›l› hikayelerin-
den biri haline gelecek kendi iflini kurdu. Bugün dünya çap›nda 15 000 McDo-
nald’s restaurant›, say›s›z insana hizmet vermektedir.

Kaynak: MACIONIS, John J. and Ken PLUMMER, Sociology a global introduction, Prentice Hall, 1998.

Bu ünitede ele al›nacak konular› daha iyi ö¤renebilmek için toplumsallaflma ve aile konu-
lar›n› yeterince anlam›fl olman›z gerekir. Konular› kendi gündelik hayat›n›zdaki yans›ma-
larla iliflkisini kurarak çal›flman›z kavramlar›n pekiflmesine yard›mc› olacakt›r.
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G‹R‹fi
‹nsanlar, ister uzayda isterse dünyada yaflas›nlar, zamanlar›n›n ço¤unu bir grup
içerisinde geçirirler. Bu grup içerisinde olanlar ise yaflam›m›z› büyük ölçüde etki-
lerler. Sosyolog Emile Durkheim (1933) gruplar› bireyle toplum aras›nda oluflan
bir tampon olarak niteler. Grup üyeleri aras›nda var olan yak›n iliflkiler, insanla-
r›n yaflam›na bir anlam ve amaç kazand›rmas› nedeniyle küçük gruplar birey için
bir yaflam ba¤›d›rlar. Di¤er bir deyimle insan› hayata ba¤l›yan bir unsurdur. Bu
ba¤ nedeni ile toplum içindeki kurals›zl›k ortam› bir ölçüde azalabilir.

Grup birbirleriyle iliflkide bulunan en az iki veya daha fazla kifliden oluflan,
belirli beklenti ve amaçlar› paylaflan insanlard›r. Grup üyeli¤ini paylaflan insanlar
aras›nda, birliktelik duygusu, ortak amaçlar, kollektif normlar, do¤rudan ve dolay-
l› bir iletiflim, paylafl›lan hak ve yükümlülükler yer al›r.

Sosyologlar›n en çok ilgi duydu¤u konulardan birisi gruptur. Hepimiz yaflant›-
m›z›n çeflitli bölümlerinde bir ya da birkaç grubun üyesi olmufl ve bu duyguyu
paylaflm›fl›zd›r. Hepimiz bir sosyal varl›k olmam›z nedeniyle, bir aile grubunun
içinde do¤uyor, bu grup içinde temel kültür ö¤elerini ö¤reniyor, zaman içinde
okula bafllay›p arkadafll›klar ediniyor ve zaman›m›z›n ço¤unu onlarla geçiriyoruz.
Daha sonra ifl hayat›m›z da gruplarla kurdu¤umuz iliflkilerle bütünleflmektedir.
Birtak›m zorunluluklar üstlenip, bunlar› di¤er insanlarla paylaflmakta baflar› ya da
baflar›s›zl›k duygusunu di¤er insanlarla birlikte keflfetmekteyiz. 

Bu flekilde yaflam boyu günlük çabalar›m›z baflkalar›yla birlikte geçmektedir.
Ne yaparsak yapal›m, amac›m›z ne olursa olsun örne¤in, çal›flmak, oynamak, ço-
cuk yetifltirmek, ibadet etmek, hatta dinlenmek, hep bir grup içinde gerçeklefl-
mektedir. ‹nsan›n di¤er insanlarla kurdu¤u iliflki pratik de¤il, daha çok psikolojik
bir ihtiyaca yöneliktir. E¤er insanlar uzun müddet baflkalar›ndan ayr› olarak yaflar-
larsa, sonuçta baz› psikolojik rahats›zl›klarla karfl›laflmaktad›rlar. Bu nedenle sa-
vaflta bile insanlar› otuz günden fazla tek bafl›na bir hücrede hapsetmek Cenevre
Antlaflmas›na göre suç teflkil etmektedir.

Yaflant›m›zda tesadüfen kurdu¤umuz çeflitli iliflkiler yan›nda örne¤in bankadan
para çekerken memurla konuflmak gibi planlad›¤›m›z amaca yönelik çeflitli etkile-
flimlerimiz de vard›r. ‹nsanlarla onlarla birlikte bulunmaktan zevk duydu¤umuz
için, bize bir fleyler verdikleri için, bir amac› paylaflt›¤›m›z için ya da baflka bir
flans›m›z olmad›¤› için de iliflki kuruyor birlikte oluyoruz. Bu iliflkiler grubu ya da
gruplaflmalar› oluflturmaktad›r. ‹flte bu ünitede bu konuyu iflleyece¤iz.

GRUP, YI⁄IN VE KATEGOR‹ FARKLILI⁄I
Grup konusuna daha detayl› olarak girmeden önce grupla, y›¤›n ve kategori ara-
s›ndaki farkl›l›¤› belirtmekte yarar vard›r. Grup, üyeleri aras›nda belirli iliflkiler bu-
lunan ve belirli bir süreklili¤i olan insanlardan meydana gelir. Y›¤›n ise, birbirle-
riyle bir iliflkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer iflgal eden iki veya da-
ha çok say›daki insanlardan oluflur.

Örne¤in, k›rm›z› ›fl›kta bekleyen insanlar, uçakta bilet kontrollerini yapt›ran ki-
fliler, tren veya otobüs yolcular› gibi. Ancak, bazen y›¤›nlar grup haline dönüflebi-
lirler. Örne¤in, otobüs kuyru¤unda beklerken insanlar aras›nda bir etkileflim yok-
tur; fakat kuyrukta bekleyenlerden birisi bay›l›p yere düflünce bekleyen kifliler
ona koflarak yard›m etmeye çal›fl›rlar. Böylece bir grup oluflumu gerçekleflebilir.
Çünkü, aralar›nda bu kifliye yard›m etmek için bir etkileflim olmaya bafllar. Can-
kurtaran veya doktor ça¤›rmak, kiflinin üstünü örtmek, kanayan bir yeri varsa bas-
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Grup, birbirleriyle iliflkide
bulunan en az iki veya daha
fazla kifliden oluflan, belirli
beklenti ve amaçlar›
paylaflan insanlard›r. 

Grup üyeleri aras›nda belirli
iliflkiler bulunan ve belirli
bir süreklili¤i olan 
insanlardan meydana 
gelirken; y›¤›n ise 
birbirleriyle bir iliflkide 
bulunmayan ancak geçici
bir  nedenle yer iflgal eden
iki veya daha çok say›daki
insanlardan oluflur.



t›rmak gibi. Ancak, tek yönlü bir iletiflim de grup oluflumunun do¤mas›nda yeter-
li de¤ildir. Bir grubun varl›¤›ndan söz edebilmek için bu etkileflim çerçevesinde
baz› de¤er norm ve ideolojilerin genifl anlamda özel bir duygusal ortam›n ve bir-
lefltirici manevi ö¤elerin var olmas› gerekir.

Toplumsal kategori ise biraz daha farkl› bir anlam tafl›r. Kategori benzer ve or-
tak sosyal özellikleri olan insanlardan oluflur. Yani birbirleriyle konuflmayan an-
cak ortak karakteristikleri olan insanlar› grup de¤il bir kategoridir. Örne¤in, aka-
demik yaflamda gözlük takan insanlar, boyu 1.90'› geçen kiflilerin oluflturdu¤u ka-
tegori gibi. Kategoriler yafl, cinsiyet, gelir veya ›rksal olabilir. Kategoriler aras›nda
da ortak de¤erler, ilgiler veya sorunlar oluflarak gruplar›n geliflmesine neden ola-
bilirler. Kad›n haklar› örgütleri, kimsesiz çocuklar› koruma derne¤i gibi.

Birçok toplumbilimci Merton'un standart toplumsal grup tan›m› üzerinde birle-
flirler. Bu tan›ma göre grup, birden fazla say›da insan›n kendileri ve baflkalar› ta-
raf›ndan grup olarak nitelendirilmeleri aç›s›ndan önemlidir. Grubu oluflturan in-
sanlar kendilerini bir grup olarak nitelendirmedikleri sürece bu toplulu¤u grup
olarak düflünemeyiz. O halde kiflilerin grup oluflturduklar›n›n bilincinde olmalar›
da, gruplaflma sürecinde önemli bir faktördür. 

Gruplar›n oluflmas›nda mekansal yak›nl›k da önemlidir. Örne¤in, arkadafl grup-
lar› genellikle ayn› mahalle ya da komflu çocuklar›ndan oluflur. Zamanla mekan-
sal yak›nl›k önemini kaybeder ve davran›fllardaki benzerlikler önem kazan›r. Ör-
ne¤in okullarda kurulan çeteler bu flekilde ortak davran›fl gösteren kimselerden
oluflur. Ayn› flekilde insanlar kendileri gibi olan,benzer özellikler gösteren ve bir-
birlerinin ilgilerini çekmeleri nedeniyle de bir araya gelip bir grup oluflturabilirler.

Grup üyelerinin birbirleriyle kurduklar› etkileflimlerin sonucu grubun iç yap›s›
oluflmaya bafllar. Her grubun kendi içinde s›n›rlar›, normlar›, de¤erleri, üyelerin
belirli rol ve statüleri vard›r. Baz› gruplarda bu yap› çok kat› ve aç›kt›r. Örne¤in,
her üyenin resmi bir pozisyonu oldu¤u gibi, uymas› gerekli normlar yaz›l› bir bi-
çimde kendisine bildirilir. Di¤er bir grupta ise bu yap› çok daha gevflek ve esnek
olabilir. De¤er ve normlar› geçici oldu¤u gibi çok kesin de olmayabilir. Rol ve gö-
revler üyelerin antlaflmalar›na göre de¤iflebilir. Örne¤in, orduda rol ve statüler
çok belirgin ve kat› bir biçimde oluflurken, üniversitedeki da¤c›l›k klübünün üye-
leri aras›nda bu rol ve statüler daha esnektir.

Bireyler daha çok tek bafllar›na gerçeklefltiremeyecekleri amaçlar› gerçeklefltir-
mek için grup olufltururlar. Bu amaçlardan baz›lar› çok aç›kt›r. Örne¤in, bir yar-
d›m derne¤inin kimsesiz çocuklar› okutmak amac›yla para toplamas› gibi. Baz›la-
r› da kendileri iyi vakit geçirsin diye, grup oluflturmalar›na ra¤men bunu aç›kl›kla
ifade etmeyebilirler. Ancak gerçek fludur ki gruplar genelde ortak bir amac› pay-
lafl›rlar, bu amaç hem bireyler için hem de grup için ortakt›r.

E¤er grup politik bir amaç tafl›yorsa, grup üyeleri bu amac› paylafl›rlar. E¤er
amaç bofl zamanlar› uygun bir biçimde de¤erlendirme ise bu amaç paylafl›l›r.
Grup üyeleri, benzer yaflta ve s›n›fta olduklar› gibi benzer ilgilere de sahiptirler.
Üyeler aras› iliflkiler s›klaflt›¤› ölçüde grup üyelerinin benzerlikleri artt›¤› gibi,
norm ve de¤erleri paylaflmalar› ve benimsemeleri de yayg›nlafl›r.

Grup ile y›¤›n ve kategori tan›mlar›n› gözden geçirerek aralar›nda ne gibi farklar oldu¤u-
nu tart›fl›n›z.
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Kategori benzer ve ortak
sosyal özellikleri olan 
insanlardan oluflur.
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GRUP TÜRLER‹
Grup sosyolojideki en önemli kavramlardan biridir. Bu nedenle sosyologlar bir-
çok grup çeflidinden söz ederler. Bunlar, birincil ikincil grup, iç ve d›fl grup, refe-
rans grubu hatta yeni ortaya ç›kan elektronik etkileflim gruplar› gibi. fiimdi bunla-
r› k›saca aç›klayal›m:

Birincil Gruplar
Sosyolojide çeflitli grup s›n›fland›rmalar› olmas›na karfl›n en yayg›n ve temel ola-
n› Charles Horton Cooley taraf›ndan yap›lan "Birincil" ve "‹kincil" grup ayr›m›d›r.
Cooley birincil gruplar› yüzyüze iliflkilerin, yard›mlaflma dostluk ve sevgi ba¤lar›-
n›n yüksek oldu¤u gruplar olarak tan›mlar. Birincil gruplar›n üyeleri üyelik ve biz-
lik duygusuna sahiptirler. Kendileri biz kavram›yla herhangi bir olaya yaklaflt›kla-
r› için grup dayan›flmas›n›n yüksek oldu¤u gruplard›r.

Yüzyüze iliflkilerin çoklu¤uyla da Cooley'in belirtti¤i grubun üye say›s›n›n az
olufludur. Cooley, ancak az say›da grubun bu tan›ma uygun oldu¤unu saptam›fl-
t›r. Bunlar da; oyun grubu, komfluluk, akrabal›k gibi gruplard›r. Bu gruplar içeri-
sinde insanlar s›cak, dost bir ortamda yaflarlar ve her istediklerini yapabilme öz-
gürlü¤üne sahiptirler. Böylece insanlar, bu grup içerisinde sosyal yaflam›n ne ol-
du¤unu ö¤renirler.

Cooley birincil gruplar› "insan neslinin bak›ld›¤›, korundu¤u yerler" olarak ni-
telendirir. Bu yönüyle de grup üyeleri aras›nda güven verici iliflkiler kurulur. Bu
tür iliflkilere ise Cooley birincil iliflkiler demektedir. O halde birincil gruplar birin-
cil iliflkiler üzerine kurulu olan ve bu tür iliflkileri sürdüren gruplard›r, diyebiliriz. 

Birincil iliflkilerin en saf biçimini ailede görmekteyiz. Çünkü, aile üyeleri, bir-
birlerinden hiçbir ç›kar beklemeksizin her türlü fedakarl›¤› yapabilirler. Bu iliflki-
ler içersinde insanlar›n ya da grup üyelerini yapt›¤› bir hata, yanl›fl ba¤›fllanabilir.
Bu grubun üyeleri birbirlerine birtak›m zorunluluklar ve kurallarla ba¤l› de¤iller-
dir. Her üye rolünün ve sorumlulu¤unun bilincindedir ve bunu zorlama ile ya da

Grup Tür ler i 97

Cooley'e göre birincil 
gruplar, yüzyüze iliflkilerin,
yard›mlaflma dostluk ve
sevgi ba¤lar›n›n yüksek
oldu¤u gruplard›r.

Birincil iliflkilerin en
saf biçimi ailede
görülür.



bir menfaat karfl›l›¤› olarak yapmaz. ‹çten gelerek ve hiçbir karfl›l›k beklemeksizin
yapar. Örne¤in, hiçbir anne çocu¤una "bugünlük görevimi yerine getirdim, yar›n
sabah saat dokuzda gelirsen seninle ilgilenirim" diyemez. Sonuç olarak birincil
iliflkilerde, bir tak›m duygusal yat›r›mlar ve ba¤lar bu iliflkilerin baflar›s› için gerek-
li olmaktad›r.

Birincil gruplar her zaman küçüktürler; çünkü büyük say›daki üyeler aras›nda
yo¤un bir iliflki kurmak çok güçtür. Bu nedenle büyük gruplar kendi aralar›nda
ayr›larak daha küçük gruplar› oluflturabilirler. Ancak bu flekilde birbirleri aras›nda
yo¤un iletiflim kurmak mümkün olabilir.

Birincil gruplar›n üç temel fonksiyonu vard›r. Birincisi yak›n iliflkiler yoluyla
duygusal destek sa¤lar. Örne¤in, II.Dünya Savafl› s›ras›nda Alman ordusu her ge-
çen gün say›lar›n›n azalmas›, yeterli ikmal alamamas›na ra¤men, bir türlü çözüle-
memifl ve ma¤lubiyeti kabul etmemifltir. Bunun en büyük nedenini yazarlar Al-
man ordusunun ve çarp›flan birliklerinin aras›nda, mevcut birincil iliflkilerin sa¤-
laml›¤›na ba¤lamaktad›rlar.

‹kinci önemli fonksiyonu birincil gruplar›n toplumsallaflma sürecine olan kat-
k›lar›d›r. Çocuklar için aile birincil gruptur. Onlar›n yetiflmesinde, kendilik gelifl-
tirmelerinde ve duygusal destek almalar›nda büyük bir destek sa¤lar. Aile ayn› za-
manda çocuklar›n toplumsal kültürü ö¤renmelerinde ve toplumsal yaflama kat›l-
malar›nda etkin bir rol üstlenir.

Üçüncü olarak birincil gruplar uyumu kolaylaflt›r›r ve toplumsal kontrolü ola-
nakl› k›lar. Bir toplumun devaml›l›¤› üyelerin mevcut norm ve de¤erleri benimse-
mesine ba¤l›d›r. E¤er toplumun büyük bir ço¤unlu¤u bunlar› paylaflm›yor, karfl›
ç›k›yorsa, oluflan anomik ortam ile toplum çöker. ‹flte birincil gruplar yeni üyele-
re norm ve de¤erleri grup bask›s› yoluyla ö¤reterek, onlar›n uyum sa¤lamalar›na
yard›mc› olur. 

Birincil  grup tan›m›n› yaparak, kendi kiflisel hayat›n›zdan birincil grup örneklerini
s›ralay›n›z.

‹kincil Gruplar
Birincil gruplarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ikincil gruplar daha büyük, nispeten geçici,
benzerlik göstermeyen, resmi gruplard›r. Bu gruplar›n üyeleri birbirleriyle belirli
ç›kar ve aktiviteleri aç›s›ndan iliflki kurarlar. Di¤er bir deyiflle etkileflimlerinde be-
lirli roller hakimdir. Örne¤in ö¤renci, yönetici, müdür, flef, iflçi gibi. Üniversitede
birinci s›n›f ö¤rencileri, fabrika, politik partiler bu gruplara birer örnektirler. Ya-

flam süresince bu tür gruplara üyeli¤imiz
devam eder. E¤itim al›rken, bir iflyeri or-
tam›nda çal›fl›rken, param›z› veya bofl
zamanlar›m›z› harcarken geçici olarak
ikincil gruplara üye oluruz.

Cooley hiçbir zaman "‹kincil grup"
sözünü kullanmamakla beraber birincil
grubun karfl›t özelliklerine sahip gruplar
için "ikincil" kavram›n› kullanmak do¤al
karfl›lanmaktad›r. ‹kincil gruplar, birincil
grubun d›fl›nda kalan her türlü gruplar-
d›r. Bu gruplar büyük çapl›, önemli res-
mi gruplard›r. Bu gruplar›n örneklerini,
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Birincil gruplar›n üç temel
fonksiyonu, yak›n iliflkiler
yoluyla duygusal destek
saplamas›, toplumsallaflma
sürecine olan katk›s› ve
uyumu kolaylaflt›rarak
toplumsal kontrolü olanakl›
k›lmas›d›r.

‹kincil gruplar, birincil
grubun d›fl›nda kalan her
türlü büyük çapl›, önemli
resmi gruplard›r.
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‹kincil gruplar›n
olufltu¤u yerlerden
biri de ifl yerleridir.



özellikle sanayileflmifl toplumlarda görmekteyiz. Bu gruplar, karfl›l›kl› ç›karlara gö-
re düzenlenmifl resmi örgütlerdir. Kültürel farkl›laflma ve iflbölümünün yayg›nlafl-
mas› kentleflme sonucu bu tür gruplar ço¤almaktad›rlar. Örne¤in, flirketler, ban-
kalar, sendikalar, birlikler bu tür gruplard›r. Burada önemli olan bireylerin ya da
üyelerin üstlendi¤i birtak›m toplumsal görevlerini yerine getirmeleridir.

Üyeler aras›nda karfl›l›kl› yükümlülük ve haklar› belirleyen fleyler yaz›l› yasa,
tüzük ve yönetmelik kurallar›d›r. ‹kincil gruplar› resmi (formal) gruplar olarak da
tan›mlayabiliriz. Böylece resmi organizasyonlar, belirli bir amaca hizmet ettikleri
sürece ikincil gruplar olarak tan›mlanabilir. Bu tür gruplara örnek olarak, plak flir-
ketleri, okullar, hapishaneler, silahl› kuvvetler say›labilir.

Bu gruplar aras›ndaki yüzyüze iliflkiler çok k›s›tl›d›r. Sadece belirli rol ve gö-
revlerle ilgili olarak bir araya gelip iliflki kurarlar. Örne¤in, bölüm müdürü, dan›fl-
man ve memur aras›ndaki iliflkilerde oldu¤u gibi. ‹kincil gruplar küçük ya da bü-
yük olabilir. Herhangi bir küçük grup bafllang›çta ikincil bir gruptur; ancak za-
manla üyeler aras›ndaki iliflki artar, üyeler birbirlerini daha iyi tan›r ve bizlik duy-
gusu geliflirse, bu grup birincil gruba dönüflebilir. T›pk› bir üniversitede oluflturu-
lan bir seminer grubu gibi. Seminer üyeleri bafllang›çta ikincil bir grup iken e¤er
aralar›ndaki etkileflim artar ve yak›nlaflma ve paylaflma s›klafl›rsa bu grup birincil
gruba dönüflebilir. fiirketler, büyük fabrikalar, hükümet bakanl›klar› gibi ikincil
gruplar içinde her zaman birincil gruplar olabilir.

Birincil gruplar, daha çok geleneksel ve endüstri öncesi toplumlarda yayg›n
olarak bulunurken, örne¤in, köydeki akrabal›k iliflkileri gibi ikincil gruplar daha
çok modern endüstriyel toplumlar›n ürünüdürler. Bu toplumlarda insanlar›n ilifl-
kileri büyük bir ço¤unlukla ikincil gruplarda geçmektedir. Yani belki bir daha hiç
karfl›laflmayaca¤›m›z insanlarla bir defaya mahsus, belirli amaca yönelik iliflkiler
kurmaktay›z. ‹kincil iliflkilerin geliflmesi, ikincil gruplar›n oluflumunu artt›r›rken
modern toplumlar›n ayr›lmaz bir parças›n› oluflturmaktad›r.

Ancak, ikincil gruplar aras›nda mevcut iliflkiler olumsuz veya nahofl bir özellik
tafl›maz. Aksine, ikincil grup üyeleri birbirleriyle son derece zevkli ve olumlu ilifl-
kilere sahip olabilirler. Yak›n arkadafll›k, birinin di¤erine karfl› gösterdi¤i sevgi ve
sayg› gibi. Sadece ikincil grubun amac› belirli bir görevi bitirmek veya bir amac›
gerçeklefltirmektir. Bu gruplar üyeler aras›nda karfl›l›kl› dostlu¤u ve arkadafll›¤›
gelifltirmek, duygusal ba¤lar kurmak amac›yla oluflturulmazlar. Bu nedenle e¤er
arkadafll›k iliflkisini gelifltirmek, bir görevi tamamlamaktan daha önemli hale gelir-
se ikincil gruplar etkinli¤ini kaybeder hale gelirler. Örne¤in, bir basketbol tak›-
m›nda amaç iyi arkadafll›k ve çal›flt›r›c› ile iyi iliflkiler kurmak ise tak›m basketbol
oynamada zay›f kal›r. Bu nedenle bu tür iliflkileri çok iyi de¤erlendirmek gerekir. 

‹kincil  gruplar›n  temel özelliklerini  tan›mlayarak, gündelik hayat›n›zdan örnekler
bulunuz.

‹ç ve D›fl Gruplar
Grup kendi üyeleri aç›s›ndan ve grubun di¤er gruplarla kurdu¤u iliflkiler aç›s›n-
dan özel bir anlam tafl›r. ‹nsanlar bazen di¤er gruplara karfl› düflmanca duygular
tafl›d›¤› gibi, bazen de gruba di¤er gruplardan bir tehdit gelebilir. Özellikle de
grup toplumla kültür ve ›rk aç›s›ndan farkl›l›k tafl›rsa bu gibi düflmanl›klar daha
da belirginleflir. Sosyologlar bu ayr›m› "biz" ve "onlar" kavramlar›yla bütünlefltirip
iç ve d›fl gruplar olarak ay›rmaktad›rlar. ‹ç ve d›fl grup kavramlar› Amerikal› Sos-
yolog William Graham Sumner taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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‹ç gruplar "Bizlik duygu"suna sahip oldu¤umuz ve bizi di¤er gruplardan ay›-
ran belirgin özelliklerimizin oldu¤u gruplard›r. D›fl gruplar ise bizim grubumuzun
d›fl›nda olan, herhangi bir alternatif grup olup, üyesi olmad›¤›m›z, bizim için çok
önem tafl›mayan, hatta ona karfl› çok iyi duygular beslemedi¤imiz gruplard›r.

Di¤er bir deyimle bir grubun di¤er bir gruba karfl› duydu¤u düflmanca diyebi-
lece¤imiz tutumlar, kendi gruplar› için bir benlik oluflturabilir. E¤er bireyler ken-
di gruplar›na ba¤l›l›k duyuyorlar ise, bu onlar›n iç grup olduklar›nla (in-groups)
e¤er di¤er gruplara dostane olmayan bir tav›r içindeyseler bu gruplar onlar için
d›fl grup (out-group) olma özelli¤i tafl›r.

‹ç gruplar etnosentrik duygular› da pekifltirirler. Çünkü, iç grup için kendi ara-
lar›nda olan her fley en iyi ve uygundur. Buna karfl›n d›fl gruplarda olanlar ise, kö-
tü ve tahammül edilmezdir.

‹ç grup üyeli¤inin bir sonucu, kendimizi di¤erlerinden farkl› k›lan ayr›cal›¤›m›z
ve üstünlük duygumuzdur. Yani iç grup üyeleri kendilerini d›fl gruplara k›yasla
daha üstün görürler. ‹ç grup üyelerine üstünlük sa¤layan herhangi bir özellik ise,
d›fl grup için kabul edilmez bir davran›flt›r. ‹ç ve birincil gruplar üyelerinin davra-
n›fllar›n› ve düflüncelerini etkileyerek onlar› yönlendirirler. 

Referans Grubu
Referans grubu, bireyin davran›fllar›n› ve kendini de¤erlendirdi¤i örnek ald›¤›
gruplard›r. Örne¤in, üniversitenin daha ikinci s›n›f›ndayken mezun olduktan son-
ra bile kazanamayaca¤›n›z bir ücretle bir ifl teklifi alsan›z, ancak patronunuz "Üç
gün içinde karar ver, bu ifli yapacaksan üniversiteden ayr›lmak zorundas›n" derse
ne yapars›n›z? Durumu düflündü¤ünüzde flunlar akl›n›za gelebilir: "Arkadafllar›m
böyle bir teklifi reddetti¤im için bana aptal diyeceklerdir. Buna karfl›n anne ve ba-
bam ç›lg›na dönebilir, üzüntüden periflan olurlar. Benim okumam için her türlü
fedakarl›¤› yap›yorlar. E¤er okulu bitiremez isem büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤-
rarlar. Benim için her zaman okulumun öncelik tafl›mas› gerekti¤ini, ifli okulu bi-
tirdikten sonra da bulaca¤›ma inanmaktad›rlar. Bir de benim okuyamayaca¤›ma
inanan komflular var. Do¤rusu okulu b›rak›nca onlar›n yüzünü merak ediyorum!"

Bu örnek, referans grubu insanlar›n nas›l kullan›ld›¤›n› aç›klamaktad›r. Hepi-
miz zaman zaman kendimizi de¤erlendirir, davran›fl ve de¤erlerimiz hakk›nda
bilgi almak isteriz. Bu nedenle baflka bir grubu örnek al›r, buna göre kendimizi
k›yaslar›z. 

Bireyler kendilerini daha önce yaflad›klar› toplumun standartlar›na göre ya da
üyesi olmak istedikleri bir grubun özelliklerine göre de¤erlendirip k›yaslayabilir-
ler. Örne¤in, iflletme dal›nda yüksek lisans yapmak isteyen bir ö¤renci kendini bu
konuda çal›flan bir yüksek lisans ö¤rencisiyle karfl›laflt›r›p, geliflmelerini bu kim-
seyle k›yaslayabilir. Yani yüksek lisans yapan ö¤renciler kendisinin referans gru-
bunu olufltururlar. Referans grubu kavram› Herbert Hyman (1942) taraf›ndan or-
taya at›lm›flt›r. Referans gruplar› bireyin toplum içindeki statüsü de¤ifltikçe farkl›-
laflmaktad›rlar. Hatta zaman zaman bireyin bir kaç referans grubunu kendine ör-
nek ald›¤› da görülür.

Referans grubu tan›m›n› dikkate alarak kendi referans gruplar›n›z› tan›mlay›n›z?

Elektronik Etkileflim Gruplar›
fiimdiye kadar standart sosyolojik grup türlerinden söz ettik. 1990'lardan sonra,
teknolojik geliflmelerin do¤rultusunda yepyeni bir grup tipi oluflmaya bafllad›.
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Dünya bilgisayar teknolojisinin ak›lalmaz ilerleyifli ile Internet denilen bir geliflim
ortaya ç›kt›. Internet binlerce bilgisayar›n dünya çap›nda birbirine ba¤land›¤› bir
bilgisayar a¤›d›r. Internet içinde yepyeni gruplar "usenets" olarak tan›mlan›p bir-
birleriyle her konuda bilgi al›flveriflinde bulunan insanlardan oluflmaktad›r. Bu ko-
nular at yar›fl›ndan, sosyolojiye, Kuantum fizi¤inden, avc›l›¤a kadar de¤iflebilmek-
tedir. Bu insanlar birbirlerini görmeden s›rf teknoloji sayesinde birbirlerine gön-
dermifl olduklar› mesajlar ile iletiflim kurup yak›n iliflkiler gelifltirmekte, dostluklar
kurmakta, daha da ilerisi evlenebilmektedirler. Bu gruplardan baz›lar› yukar›da
verdi¤imiz grup tan›m›na iliflkin uygun özellikler de tafl›maktad›rlar. Çünkü, kur-
mufl olduklar› iliflkiler ile bir aidiyet duygusu ve süreklilik tafl›maktad›rlar. Çünkü
her gün birbirlerine mesaj gönderip, iliflkileri s›klaflt›rmakta hatta yeni üyeler bul-
ma çabas›ndad›rlar. Baz› gruplar ise sahip olduklar› ay›rdedici özellikleri, ilgileri
veya bilgileri ile farkl›l›k tafl›maktad›rlar. Hatta bu nedenle bir iç grup karakteris-
ti¤ine sahiptirler.

‹flte bilgisayar teknolojisi art›k insanlar› evlerine kapanan izole olmufl insan ti-
pinden uzaklaflt›r›p, yeni dünyalara seyahat etmemizi, yeni dostlar bulmam›z›
elekronik olarak kolaylaflt›rmaktad›r. Bazen bu gruplara "Elektronik birincil grup
da denilmektedir. Çünkü, her ne kadar elektronik ile tan›flm›fl olsalar da bu insan-
lar günlük iletiflim s›kl›¤›, paylaflt›klar› kiflisel bilgi, birbirlerine olan ba¤l›l›klar› ve
yak›nl›klar› aç›s›ndan, birincil grup özelli¤i tafl›yabilmektedirler. Yak›n bir gele-
cekte bu tür gruplar, bilgisayar a¤lar›n›n daha da genifllemesiyle yaflant›m›zda da-
ha çok yer almaya bafllayacaklard›r. 

Türkiye'de de say›lar› gitgide artan internet kullan›c›lar› ve internet cafeleri daha önce ta-
n›mlanan birincil gruplar› da dikkate alarak nas›l de¤erlendirebiliriz?

KÜÇÜK GRUPLAR
Sosyologlar küçük grup kavram› ile az say›da üyeden oluflan ve aralar›nda yo¤un
etkileflim olan gruplar› kastederler. Küçük gruplar ister birincil ister ikincil grup
olsun, özelliklerini üyeleri aras›ndaki iliflki tayin eder. Örne¤in, birkaç say›da eski
arkadafl›n bir araya gelmeleri birincil bir grup iken, asansörde kalan birkaç kiflinin
oluflturdu¤u iliflkiler, ikincil grup özelli¤i gösterir.

Küçük gruplar konusunda, bundan yar›m as›r önce yaflayan Alman Sosyologu
George Simmel durmufl ve bu konuda çal›flmalar yapm›flt›r. Daha sonra Robert
Bales ve Homans küçük gruplar üzerinde laboratuar çal›flmalar› yapm›fllard›r. Bu
çal›flmalarda bireylerin birbirlerini nas›l etkiledikleri, nas›l iliflki kurduklar› ince-
lenmifltir. Bales'in bu konuda ortaya att›¤› etkileflim süreç analizi (‹PA) tekni¤i, kü-
çük gruplardaki iletiflimi anlamada önemli bir araç olmufltur.

Grubun Büyüklü¤ü
Küçük gruplarda en önemli özelliklerden biri grubun büyüklü¤üdür. Çünkü gru-
bun geniflli¤i, üyeler aras›ndaki etkileflimi tayin eden önemli bir faktördür. Grup
küçüldü¤ü ölçüde, üyeler aras›ndaki sosyal etkileflim oran› da art›fl gösterir. Sos-
yal bilimlerde iki kifliden oluflan en küçük gruba "dyad" ad› verilir. 

Bu gruplar bütün gruplardan farkl›l›k gösterir; çünkü her üye bir di¤erini dik-
kate almak zorundad›r. E¤er bir üye di¤erinin konuflmalar›n› dikkate almaz, uyur-
sa üyeler aras›ndaki etkileflim bozulur. E¤er birisi gruptan ayr›l›rsa grup yaflam›n›
sürdüremez da¤›l›r.
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E¤er ikili gruba bir di¤er üye kat›l›rsa buna "triad" ya da üçlü grup denir. Bu
durumda iliflkiler farkl›lafl›r. Burada herhangi bir üye, grup aras›ndaki etkileflimi
bozmadan gruptan ayr› kalabilir. Çünkü her durumda ikisi etkileflimi sürdürebilir.
Hatta iki üye bir di¤erine karfl› birleflerek ona bask› da yapabilirler. Ancak grup-
taki üye say›s› artt›kça etkileflim de de¤iflmeye bafllar. Örne¤in, üyeler tart›flmalar-
da karfl› gruplar› oluflturabilir ve birden fazla koalisyonlar oluflabilir. E¤er gruplar
yedi üyeden olufluyorsa her üye konuflmalara ifltirak edebilir ve bu grubun için-
den de küçük gruplar ç›kabilir. Bu nedenle de her grup kendi içinde konuflmala-
ra kat›labilir. Grup say›lar› on ya da on ikiyi geçince her üyenin tart›flmalara kat›l-
mas›, söz almas› çok zorlafl›r. Bu nedenle grup üyeleri aralar›nda bir lider seçe-
rek, liderin grup tart›flmalar›n› yönetmesi istenebilir. Bu durumda da grup üyeleri
aras›ndaki konuflmalar›n biçimi de¤iflir.

Konuflmalar gayriresmi bir yap›dan resmi bir biçime dönüflür ve bireyler bir-
birlerine resmi s›fatlarla hitap etmeye bafllarlar. Burada etkileflim s›n›rl› oldu¤u gi-
bi, yo¤un da de¤ildir. Di¤er bir deyimle iki kiflinin oluflturdu¤u bir gruptan yap›
ve nicelik aç›s›ndan da farkl›d›r.

Grubun büyüklü¤ünde meydana gelen ani de¤iflmeler de grup için zararl›d›r.
Özellikle gruba aniden yeni üyeler kat›lmas›, grup etkileflimini ve dayan›flmas›n›
etkiler. Çünkü yeni üyelerin gruba kabulü sorun ç›karabilir. Di¤er üyeler bu kim-
selerle iliflkileri hemen gelifltiremeyebilirler. Bu da iletiflimi zorlaflt›r›r. Yeni üyeler
grup üyeleri aras›nda oluflturulan normlara da karfl› ç›kabilirler, bu sefer eski üye-
ler aras›nda huzursuzluklar bafllar. Görüldü¤ü gibi grup üyelerinin say›s› artt›kça,
etkileflim ve dayan›flma da farkl›laflmakta ve bozulmaktad›r. Bu nedenle belirli ka-
rarlarda etkili olabilmek için grup say›s›n› s›n›rl› tutmakta büyük yarar vard›r.

Kendi yaflad›¤›n›z deneyimleri de düflünerek grup büyüklü¤ünün grup içindeki iliflkilerin
devaml›l›¤› aç›s›ndan önemini tart›fl›n›z.

Küçük Gruplarda Liderlik
Küçük gruplar›n hemen hepsinde ortaya ç›kan önemli bir unsur grubun lideridir.
Lider; grubu baflar›ya götüren, önemli kiflilik özellikleri olan ve di¤erlerini etkile-
me gücü yüksek olan kiflidir. Gruplar belirli bir resmi otoritesi olmasa bile, bir li-
dere sahiptirler. Yap›lan çal›flmalar küçük gruplarda iki tür liderin etkin bir rol oy-
nad›¤›n› göstermifltir. Bunlar araçsal lider (Instrumental Leader) ve aç›klay›c› ya da
etkileyici liderdir (Expressive Leader).

Araçsal lider, grubu amaçlar› do¤rultusunda baflar›ya götüren liderdir. Bu lider
belirli hareketleri planlayarak grup üyelerini organize eder ve yönetir. Aç›klay›c›
ya da etkileyici lider ise, grup üyeleri aras›nda gerekli uyum ve dayan›flmay› art-
t›r›c› bir liderdir. Bu lider grup üyeleri aras›nda morali yükselterek, sürtüflmeleri
azalt›r. Bu tip lider grup üyeleri aras›nda daha çok sevilir. Yeni bir grup kurulun-
ca üyeler bu iki tür liderin özelliklerini simgeleyen bir lider tipi ararlar. Ancak bir
kifli bu iki özelli¤i birden uzun süre devam ettiremez. Çünkü grubun faaliyetleri-
ni devam ettiren, onlara belirli roller veren lider, k›sa zamanda çekicili¤ini kaybe-
der. Ancak, baflka bir grup üyesi grubun moralini yükseltme fonksiyonunu üstle-
nerek iliflkileri devam ettirir.

Acaba liderin onu di¤er kimselerden ay›ran belirgin özellikleri var m›d›r? Bu
konuda çok kesin ve do¤ru cevaplar olmamas›na karfl›n liderden belirli beklenti-
ler mevcuttur. Örne¤in, liderin boyu genelde di¤er grup üyelerinden uzundur, di-
¤erlerinden daha parlak bir görünümü vard›r, zeka düzeyi daha yüksektir, daha
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sosyal ve konuflkand›r, kendine güveni fazlad›r. Ayr›ca liderin, en tutucu gruplar-
la bile daha liberal olmas› onun baflar› flans›n› artt›r›r.

Kiflilik özellikleri tek bafl›na bireyi baflar›ya götüren faktörler de¤ildir. Liderin
içinde bulundu¤u ortamda büyük önem tafl›r. Hatta farkl› ortam ve koflullar›n
farkl› liderlik biçimleri yaratt›¤›n› söyleyebiliriz. Örne¤in, bir savafl ortam›nda ya
da bir deprem felaketinde duyulan liderlik biçimi, bir organizasyonun genel mü-
düründen beklenen liderlik biçiminden farkl›d›r.

Otoriter, demokratik ve b›rak›n›z yaps›nc› olmak üzere üç temel lider tipi vard›r.
Liderlik tipleri genelde üç basit biçimde s›n›fland›r›l›r. Bunlar; 
• Otoriter,
• Demokratik,
• B›rak›n›z yaps›nc› liderlik tipidir.
Otoriter lider, emir veren, "Herfleyi ben bilirim." diyen lider tipidir.
Demokratik lider, belirli bir kararda herkesin onay›n› almaya fikirlerini sorma-

ya çal›flan liderdir. Kararlara ancak birlik ve beraberlikle, oy çoklu¤uyla var›l›r.
B›rak›n›z yaps›nc› lider ise, grubu organize etme çabas› göstermeyen, her fleyi

kendi oluruna b›rakan, neme laz›mc› lider tipidir.
Demokratik lider, bu üç biçimden en baflar›l›s›d›r. Grubu bir arada tutmada et-

kin bir rol oynar. Otoriter lider en az etkili olan liderdir. Çünkü, grup içinde de-
vaml› sürtüflmeler vard›r. B›rak›n›z yaps›nc› lider ise grubu bir arada tutmada zor-
lan›r. Sorunlarla bilinçli olarak de¤il, tesadüfi yollarla ilgilenir ve çözümlemeye ça-
l›fl›r. Ancak, hemen ifade edelim ki demokratik lider de hemen her durumda ba-
flar›l› olan lider de¤ildir. Örne¤in acil karar verilmesi gerekli durumlarda otoriter
lider daha etkindir. Bu nedenle orduda, polislik mesle¤inde, hastanelerdeki acil
servis merkezlerinde otoriter lider daha baflar›l› ve etkindir. Demokratik lider ise
hak ve özgürlüklerine afl›r› titiz olan gruplarda ve belirli amaç bütünlü¤üne ulafl›l-
mam›fl durumlarda daha baflar›l›d›r. Çünkü, herkesin görüflüne baflvurur ve fikri-
ni al›r.

Gruplardaki liderlik biçimi ile grup büyüklü¤ü aras›nda bir iliflki kurulabilir mi? Nas›l?

GRUP NORMLARI
Gruplar›n en büyük özelliklerinden biri, üyelerinin uymak zorunda oldu¤u norm-
lar gelifltirmeleridir. Norm, bir grup içinde hangi tür davran›fl›n uygun, hangi tür
davran›fl›n ise istenmedik oldu¤u belirten kurallar sistemine denir. 

Gruplar için normlar ortak bir davran›fl biçimi, ortak tutum ve inançlar, yapt›k-
lar› ifllerine karfl› gelifltirdikleri ortak duygular olabilir. Grubun fonksiyonlar›n› et-
kin bir biçimde sürdürebilmesi için, grup üyeleri aras›nda ifllerin nas›l yap›laca¤›-
na iliflkin bir uyum ve anlaflma olmas› gerekir. Grubun çevresinde meydana ge-
len de¤iflmelere uyum sa¤lamas› da önem tafl›r. Çevre de¤iflmelerine olan tepki-
ler, grubun da¤›lmas›na neden olabilir.

Grup, üyelerinin tutumlar›n› de¤ifltirebilme özelli¤ine sahiptir. fiöyle ki, e¤er
bu tutum de¤iflimi grup normu do¤rultusundaysa, grup bunu artt›r›c› rol oynar;
e¤er grup normuna ters düflüyorsa, grup bu tutum de¤iflimini engelleyici bir rol
oynar. Bugünkü bilgilerimiz ›fl›¤›nda, çeflitli grup normlar› vard›r. 

Bunlar›n hepsi de birbirinden farkl› biçimde bir görevi yerine getirirler. Bunlar
aras›nda grubun ifle iliflkin normlar›, tutum ve inançlar›, giyim biçimleri ve kulla-
n›lan dil say›labilir.
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Otoriter, demokratik ve
b›rak›n›z yaps›nc› olmak
üzere üç temel lider tipi
vard›r.



‹flle ilgili normlar olarak grup üyeleri, yapt›klar› iflin en kolay ve en iyi flekilde
nas›l yap›laca¤›na iliflkin normlar gelifltirirler. Böylece de ifllerinde karfl›laflt›klar›
sorunlara ortak çözümler getirirler. Ayr›ca grup üyeleri çeflitli konu ve kimselere
karfl› ortak tutum ve inançlar gelifltirirler. Örne¤in, yöneticilere devaml› flekilde
yapt›klar› için güçlü¤ü ve tatminsizliklerinden yak›n›rlar. Gerçekte ise, bunlar ken-
dilerine ait düflünceler de¤ildir. Sadece grubun ortaya koydu¤u inanç ve tutum
sistemleridir. Ayr›ca grup üyeleri birbirlerine benzer biçimlerde giyinerek bu ko-
nuda da normlar gelifltirirler.

Bireyin fiziksel görünüflü onun kiflili¤ini de yans›tabilir. Güncel yaflamda bu-
na iliflkin birçok örnek verilebilir. Bat›'da çeflitli müzik ak›mlar›n› yaratan insan-
lar›n benzer biçimlerde giyindi¤ini, özel k›yafet ve saç biçimlerinin oldu¤unu
hat›rlay›n›z.

Grup üyelerinin kendi aralar›nda gelifltirdikleri ve kulland›klar› argo dilleri de
bulunur. Ço¤u zaman grup üyeleri birbirlerine takma isimler bulurlar ve kendile-
rinin bu isimlerle an›lmas›na karfl› ç›kmazlar. Bu özel dil, grup üyeleri aras›nda
iletiflimi kolaylaflt›rmak ve dayan›flmay› sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifltir.

Grup her üyenin, kendi normlar›n›, yani de¤er, düflünce, tutum ve davran›fl
kal›plar›n› peflinen kabul etmifl ve benimsenmifl oldu¤unu varsayar. Grup norm-
lar›na uyan üyelerin tutum ve davran›fllar›, grubun d›fl›nda kalanlar›n benzer dav-
ran›fllar›na oranla daha olumlu bir biçimde yorumlan›r ve desteklenir. Bu dayan›fl-
man›n sa¤lad›¤› ödüller, bireyi, grubun normlar›na uymada olumlu yönde etkiler.

Normu tan›mlayarak içinde bulundu¤unuz arkadafl grubunun sizce belirgin normlar› ta-
n›mlamaya çal›fl›n›z.
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Özet
Grup kavram›n›, di¤er toplumsal oluflumlardan ay›-
ran  temel özellikleri dikkate alarak tan›mlamak ve
grup olgusunun toplumsal yaflamdaki yeri ve öne-
mini kavramak.
‹nsanlar yaflant›lar›n› birçok gruba üye olarak ya
da bir grubun üyesi olarak geçirirler. Hepimiz en
do¤al bir biçimde aile grubunun bir üyesiyiz, da-
ha ileride ise oyun, arkadafll›k ve ifl gruplar›na
girmekteyiz. Ne zaman iki ya da daha fazla kifli
bir tak›m iliflkiler içine girer, karfl›l›kl› tutum ve
davran›flta birbirlerini etkiler ve bu iliflkiler belirli
bir süre içinde geliflir ve nispeten süreklilik kaza-
n›rsa bir gruplaflma söz konusudur. Grup, üyeleri
aras›nda belli iliflkiler bulunan ve her üyenin gru-
bun varl›¤›n› bilinçli olarak fark etti¤i, iki ya da
daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir in-
san toplulu¤udur.

Grup türlerini tan›mlamak.
Toplumsal gruplar farkl› sosyologlar taraf›ndan fark-
l› biçimlerde s›n›fland›r›lm›flt›r. Örne¤in, Tönnies'in
cemaat ve cemiyet ayr›m›, Emile Durkheim'in me-
kanik ve organik dayan›flmas› birer grup olgusuna
benzetilebilir. Çok benimsenen bir grup ayr›m› da
Charles Cooley'in birincil ve ikincil grup ayr›m›d›r.
Birincil gruplar duygusal yak›nl›k ve fedakarl›k yük-
lü, menfaat iliflkilerine dayanmayan birleflmelerdir.
Grup dayan›flmas› bu tür gruplarda yüksektir. Co-
oley, birincil gruplar› insan neslinin bak›ld›¤›, ko-
rundu¤u yerler olarak nitelendirir. ‹kincil gruplar
ise bu iliflkilerin d›fl›nda kalan gruplard›r.  Bu grup-
lar, büyük çapl›, önemli ve resmi gruplard›r. Kar-
fl›l›kl› ç›kar iliflkileri önem tafl›r. Bu gruplara for-
mal (resmi) gruplar da denmektedir. Bunlar›n d›-
fl›nda, iç ve d›fl grup, referans grubu ve elektronik
grup ay›r›mlar› vard›r. 
Grubun büyüklü¤ü ve liderlik yap›s›nda grup olu-
flumunda önem tafl›r. Grubun büyüklü¤ü artt›kça
iletiflim artar ancak grup birlikteli¤i ve dayan›flma-
s› azal›r. Gruplarda en yayg›n olarak üç tür lider-
likten söz edilebilir. Bunlar; Otokratik, Demokra-
tik ve B›rak›n›z yaps›nc› lider tipleridir.

Grup normlar›n› karfl›laflt›rarak aç›klayabilmek.
Gruplar›n en büyük özelliklerinden biri de üyeleri-
nin uymak zorunlulu¤u duyduklar› normlar gelifl-
tirmektedir. Gruplar için normlar, ortak bir davra-
n›fl biçimi, ortak tutum ve inançlar, yerine getirdik-
leri görevlerine karfl› gelifltirdikleri ortak duygular
olabilir. Gruplar üyelerinin tutumlar›n› de¤ifltirebil-
me özelli¤ine de sahiptirler.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi grup tan›m›na uygundur?

a. Otobüs dura¤›ndaki kifliler
b.  Sinemadaki seyirciler
c.  Karfl›dan karfl›ya geçen yayalar
d.  Markette kasada s›ra bekleyen müflteriler
e.  Okul çeteleri

2. Afla¤›dakilerden hangisi ikincil gruplar›n özellik-
lerinden biri de¤ildir?

a. Özellikle sanayileflmifl toplumlarda görülmesi
b.  Kültürel farkl›laflma ve iflbölümünün yayg›nlaflma-

s› sonucu ço¤almas›
c. Grup üyeleri üyelik ve bizlik duygusuna sahip

olmas›
d.  Üyelerin birtak›m toplumsal görevleri yerine getir-

melerinin daha önemli olmas›
e.  Büyük çapl›, resmi gruplar olmas›

3. ‹ç ve d›fl grup ayr›m› kim taraf›ndan ileri sürülmüfltür?
a. H. Hyman
b. G. Simmel 
c. C.H. Cooley
d. W.G. Sumner
e. R. Merton

4. Bireyin davran›fllar›n› ve kendini de¤erlendirmede, ör-
nek ald›¤› gruplara ne ad verilir?

a.  ‹kincil grup 
b.  Referans grup 
c. ‹ç grup 
d. D›fl grup 
e.  Birincil grup  

5. Küçük gruplardaki iletiflimi anlamada etkileflim süreç
analizi (‹PA) tekni¤i kim taraf›ndan kullan›lm›flt›r?

a.  E. Durkheim
b.  C.H. Cooley
c.  R. Merton
d.  M. Weber
e.  R. Bales

6. Belirli bir kararda herkesin onay›n› almaya, fikirlerini
sormaya çal›flan lider tipi afla¤›dakilerden hangisidir?

a.  Otoriter
b.  Demokratik
c.  Karizmatik
d.  B›rak›n›z yaps›nc›
e.  Yönetici

7. Emir veren, her fleyi ben bilirim diyen ve astlar›yla
aras›na mesafe koyan lider tipine ne ad verilir ?

a. Demokratik
b. Otoriter
c. B›rak›n›z yaps›nc›
d. Araçsal
e. Etkileyici

8. Grup içindeki etkileflimi belirleyen çok önemli fak-
tör afla¤›dakilerden hangisidir ?

a. Liderlik
b. Büyüklük veya genifllik
c. Normlar
d. Yap›
e. Süreçler

9. Afla¤›dakilerden hangisi birincil gruba örnek de¤ildir?

a. Aile
b. Akrabal›k
c. Arkadafll›k
d. H›s›ml›k
e. Meslektafll›k

10. Elektronik etkileflim gruplar›n›n en önemli özelli¤i
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Üyelerinin birbirlerini görmeden bilgisayarla ileti-
flim kurmas›

b. ‹liflkilerindeki üyelik duygusu
c. Yeni dostlar bulmay› kolaylaflt›rmas›
d. Birbirlerine olan ba¤l›l›klar›
e. Her konuda bilgi al›flverifli yapmalar›
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Yaflam›n ‹çinden
Küreselleflen dünyada elektronik iletiflim ortamlar›ndan
uzakta kalmak, bunu e¤itime entegre edemeyip bu bilgi
ve iletiflim zenginli¤inden yararlanmamak ça¤›n gerisinde
kalmakla efl anlaml›d›r. 
Henüz internet kullanmam›fl olanlar bu ortam›n toplum-
sal, bilimsel ve kiflisel yönlerden hayat›m›z› nas›l de¤iflti-
rebilece¤inin ne yaz›k ki fark›nda de¤iller. Ancak yar›n›
bugünden öngören sanal ortamlar›n tüm olumlu yanlar›
ve e¤itime yapaca¤› katk›lar genifl bir plotformda de¤er-
lendirilmeli ve internet e¤itimi yaln›zca bu ortam›n nas›l
kullan›laca¤›n›n ö¤retilmesiyle kalmay›p internet eti¤i,
e¤itimde internetin bir parças› olmal›d›r. 
‹nternet kullan›m› yol haritas›na benzetilebilir, yani hari-
taya bakarken nereden nereye gidece¤inizi bilmeniz ge-
rekir. Sanal ortam›n kurallar› da bulundu¤unuz yerden
nereye gidece¤inizi bilmekle bafllar. Mektup yazmaktan
ya da telefonda konuflmaktan farkl› bir ortamda gerçekle-
flen iletiflimde etik prensiplere uyanlar›n ve karfl›s›ndaki-
lere sayg›l› davrananlar›n zararl› ç›kmayaca¤› aç›kt›r.
Biliflim ça¤›nda hiçbir ortam internetin sundu¤u olanakla-
r› sunamam›fl ve ulaflt›¤› kaynaklara ulaflamam›flt›r. Bugün
art›k do¤ru soruyu sorma zaman› de¤il do¤ru cevaplar›
bulma günüdür. Ve do¤ru cevap da internetle dünyaya
ba¤lanmakt›r., gelecek iflte bu ba¤larla kurulan dünyay›
içine alan genifl a¤dad›r. Bunu yaparken de bireylerin so-
rumluluklar›n› üstlenmesi ve bu ortam› kaotik de¤il daha
iyi bir dünya amac›yla kullanmalar›d›r.

Kaynak: Yasemin Alptekin O¤uzertem. "E¤itim için in-
ternet, internet için e¤itim. Elektronik iletiflim ve etik?"
Bilgi ve Toplum Dergisi. No:3., 2001, s:23-30.

Yukar›daki de¤erlendirmeler, ça¤dafl yaflam›n çok önemli
bir parças› olan ‹nternet'in toplum ve iletiflim üzerindeki
etkilerine de¤inmektedir. Geliflmekte olan ve giderek yay-
g›nlaflan elektronik iletiflimin e¤itim üzerindeki etkilerini
ve size kazand›rd›klar›n› düflünerek konuyu irdeleyiniz.

Biraz Daha Düflünelim
1. Grup kavram›n›, di¤er toplumsal oluflumlardan ay›ran

temel özellikleri tan›mlay›n›z.
2. Grup olgusunun toplumsal yaflamdaki yeri ve önemi-

ni tart›fl›n›z.
3. Grup türlerini  tan›mlayarak, kendi hayat›n›zdan ör-

nekleri s›ralay›n›z.
4. Grup normlar›n› karfl›laflt›rarak kendi küçük gruplar›-

n›zdaki normlar› tan›mlay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Grup, Y›¤›n ve Kategori

Farkl›l›¤› bölümünü tekrar okuyunuz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Grup Türleri ve ‹kincil

Gruplar bölümünü tekrar okuyunuz.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‹ç ve D›fl Gruplar bölümünü

tekrar okuyunuz.
4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Referans Grup bölümünü

tekrar okuyunuz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Küçük Gruplar bölümünü

tekrar okuyunuz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Küçük Gruplarda Liderlik

bölümünü tekrar okuyunuz.
7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Küçük Gruplarda Liderlik

bölümünü tekrar okuyunuz.
8  b Yan›t›n›z yanl›fl ise Küçük Gruplar bölümünü

tekrar okuyunuz.
9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Birincil Gruplar bölümünü

tekrar okuyunuz.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Elektronik Etkileflim Gruplar›

bölümünü tekrar okuyunuz.
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Marx (l818-1883) Almanya Trier’de do¤du. Bonn ve Berlin Üniversitelerinde Hukuk

okudu. Marx kendini sosyolog saymamakla birlikte çal›flmalar› ve fikirleri ile sosyolojiyi en

çok etkileyen kiflilerden birisidir. Kendisi felsefe dal›nda doktora yapm›fl ve sosyal bilimci-

lerin amac›n›n dünyay› gözlemek yerine de¤ifltirmek oldu¤unu söylemifltir. Kendisi radikal

politik düflüncelerinden dolay› Almanya’da hiçbir üniversitede ifl bulamad›¤› için gazeteci

olarak ifle at›lm›fl ancak buradaki yaflam› fikirleri nedeniyle çok k›sa sürmüfltür. Daha

sonra Almanya’y› terk eden Marx önce 1843’te Paris’e daha sonra 1845’te Brüksel’e

gitmifltir. Ancak Paris’te fikirleri nedeniyle istenmeyen adam ilan edilince Londra’ya 1848

y›l›nda yerleflmifl ve ölünceye kadar yaflam› orda fakirlik içinde geçmifltir. Mezar› Londra

Highgate’tedir.

Marx felsefe ve ekonomi dal›ndaki çal›flmalar›na Paris’te bafllam›fl ve hayat›n›n sonuna

kadar radikal politik düflüncelerini çeflitli gazete ve dergilerde savunmufltur. Yaflam›nda

ona en önemli katk›y› özellikle mali deste¤i yak›n arkadafl› ve orta¤› Friedrich Engels

vermifltir. Marx’›n en önemli eseri Kapital ad›n› tafl›r. Burada o y›llar›n ekonomi kuram› ve

ekonomik toplum yap›s›n› elefltirmekte ve analiz etmektedir.

Friedrich Engels (1820-1895) çok zengin bir tekstil fabrikatörünün o¤ludur. Marx'la bir-

likte Komünist Manifestoyu yazm›fllard›r. Engels’de, Marx gibi radikal politik düflüncelere

sahip bir kifliydi. Ailesi taraf›ndan ‹ngiltere, Manchester’a flirketlerini temsil etmek amac›yla

gönderilince uzun zaman Marx’a destek olmufl ve çal›flmalar›na yard›m etmifltir. Engels

1844’te ‹ngiltere’de "‹flçi S›n›f›n›n Durumu" ad› alt›nda bir kitap yay›nlam›fl ve o y›llarda-

ki iflçi s›n›f›n›n fakirli¤ine dikkat çekmifltir. Marx yaflam› s›ras›nda kitaplar›n› tamamla-

makta zorluk çekmifl, en önemli çal›flmalar› öldükten sonra yay›nlanm›flt›r. Özellikle Engels

onun çal›flmalar›n› edit etmekte büyük katk› sa¤lam›flt›r.

KARL MARX (1818-1883)

FRIEDRICH ENGELS (1820-1895)


