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SİYASET SOSYOLOJİSİ 
 

SİYASET SOSYOLOJİSİ siyasal ve toplumsal aktör, kurum, yapı ve davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya 
çıkarmak ve açıklamak için siyaset bilimi ve sosyoloji disiplinlerinden faydalanan melez bir disiplindir. 

 

YAPI-AKTÖR SORUNU: Sosyal bilimlerde bir eylemin kaynağının ne olduğunu belirlemek amacıyla özel-
leşmiş tartışmaların tümüdür. 

• Yapı, bir eylemi mümkün kılan ve aktörler dışında kalan tüm faktörleri kapsar. 

• Sistem, Aktör(ler) ve yapıları içerir. 
 

Parsons’ın UABG Şeması: Uyum, amaç, bütünleşme ve gizli davranış kalıplarından oluşmaktadır. 

 

Bourdieu’de Kilit Kavramlar: Habitus + Alan + Sermaye + Sembolik Şiddet 

 

İKTİDAR sadece insanları baskılayan, davranışlarını kısıtlayan ve bu uygulamaları maskeleyen bir ilişki bi-
çiminden ziyade üretken, bireyleri şekillendiren dinamik bir ilişki sürecidir. 

 

SİYASAL PARTİLERİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ:  

1. Partilerin en önemli işlevi temsil 
2. toplumsal taleplere tutarlılık kazandırma, 
3. siyasetçi yetiştirme ve  
4. toplumsal mobilizasyon 

 

KİTLE KÜLTÜRÜ: Medyanın insanların düşünme biçimi üzerindeki belirleyiciliğine odaklanan yaklaşıma 
Kitle Kültürü yaklaşımı denir. 

 

Atina’da yurttaşları birbirine bağlayan temel birleştirici unsur Aristoteles’e göre, hakların ve ödevlerin kar-
şılıklılığı kuralıdır. 

 

Marshall’ın 1949 yılında kaleme aldığı Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar adlı çalışması yurttaşlığın dinamik 
bir kavram olduğunu ve katılım kavramının çok önemli olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. 

 

ANAYASAL YURTTAŞLIK, Yurttaşlığın bir ulusun somut bütününe (dil, kültür vb.) değil, aksine siyasal sü-
reçlere ve soyut ilkelere dayanması gerektiğini ileri sürerek yurttaşlığı siyasal ilkeler ve hukuk devleti prensi-
bine bağlı hale getirmek gerektiğini savunur. 
 

KÜRESEL YURTTAŞLIK MODELİ: Richard Falk, küreselleşme sayesinde mekânsal sınırların hızla aşın-
dığını ve küresel yurttaşlığın birinci adresinin yeni gelişen uluslararası bağlam olduğunun altını çizmektedir. 

 

Respublica, kamuya ait, cumhuriyet ve halk gibi anlamlara gelmektedir. 

 

Sivil Toplum: Devletten özerk ve gönüllü katılımı esas alan örgütlü toplumsal yaşam alanıdır. 
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SOSYAL SÖZLEŞME FİLOZOFLARI: Hobbes, Locke, Montesquie ve Rousseau. 

 

Liberal demokratik düzen, şimdi sıralanacak üç faktör kümesi arasındaki dengeyi içermelidir: 

1. yeterli bir hükümet,  
2. düzgün işleyen bir piyasa ekonomisi  
3. ve bu iki faktörü dengeleyebilecek bir sivil toplum. 

 

Tilly, toplumsal hareketlerin dışsal olarak gözlemlenebilen şu özelliklerine vurgu yapar: Liyakat, birlik, nice-
lik ve adanmışlık. 

 

Bilhassa Amerika’daki sosyoloji çevrelerinde popülerlik kazanan KAYNAK MOBİLİZASYONU KURAMI, 
toplumsal hareketliliği örgütsel biçimlerde gelişen taktiksel bir manevra alanı olarak çözümler. 

 

KOMÜNİTER TOPLUMSAL HAREKET ÖRGÜTLERİ: 1960’lı yıllarda kitleselleşen feminist, gey/lezbiyen, 
savaş karşıtı ve ekolojist hareketleri bu örgütlenme türünün en tipik örnekleridir. 

 

ADAM SMİTH: Ulusların Zenginliği (kitabı), görünmez el, emek-değer kuramı 
 

DAVİD RİCARDO: Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri (kitabı). 
 

KARL MARX: Kapital (kitabı) 
 

JEREMY BENTHAM: Faydacı felsefenin kurucusu. 

 

Neoliberal politikaların ilk uygulandığı ülkeler: ABD, İngiltere, Şili, Türkiye. 

 

NEOLİBERALİZM kavramı, yaygın olarak 1980 ve sonrası küresel ekonomi ve toplumsal yapılardaki deği-
şimleri tanımlamak için kullanılır. 

 

Hareketlerin belirli tarihsel momentlerde yatkınlık gösterdiği eylem kiplerine repertuvar denir. 

 

Ortak değerler ve motivasyonlar doğrultusunda harekete geçen bir grubun kendi kolektif aidiyetini, karşıtlık 
kurduğu ötekisi ile ilişkisi içerisinde anlamlandırma biçimi KOLEKTİF KİMLİK olarak kavramsallaştırılır. 
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