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

toplum kavram›n›; onu oluflturan koflullar› dikkate alarak tan›mlayacak,
toplumsal yap› ve bu yap›y› oluflturan parçalar olan kültür, toplumsal s›n›f,
statü, rol, kurum ve gruplar› aç›klayacak,
insano¤lunun tarihi geliflimiyle oluflan toplum türlerinin temel özelliklerini
aç›klayarak tart›flabileceksiniz.
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Bir Alman turist olan Helmut Simon, 1991’de ‹talya s›n›r›na yak›n olan Güney-
bat› Avusturya Bölgesi’nin genifl buzullar›nda yapt›¤› bir yürüyüfl s›ras›nda, bu
yüzy›l›n bilimsel kefliflerinden birini yapt›. Simon, eriyen buzullar›n aras›ndan
ortaya ç›km›fl tan›d›k bir flekille karfl›laflt›¤›nda, baflta bunun bir oyuncak bebek
kafas› oldu¤unu düflündü. Sonradan fark›na vard› ki, bu bir oyuncak bebek ka-
fas› de¤il, bir insan kafatas›yd›. Bu kafatas›, bundan yaklafl›k 5 300 y›l yani Bü-
yük M›s›r Piramitleri’nin infla edilmesinden önce ölen ve insan türünün bozul-
mam›fl olarak bulunan en eski üyesi olan Buzul adama aitti.

Dünyan›n farkl› yerlerindeki birçok uzman, bu olay üzerine k›sa sürede heye-
canl› tart›flmalara bafllad›lar. Buzul adam›n öldü¤ünde yaklafl›k otuz yafllar›nda
160 cm boyunda ve 50 kg a¤›rl›¤›nda bir erkek oldu¤unu tahmin ettiler. Buzul
adam baharda Alp'lerde sürüsünü daha yükseklere ç›karan bir çoband›.

Bilim adamlar› ç›kan so¤uk bir f›rt›na sonucu buzul adam›n da¤›n s›rt›nda
s›¤›nd›¤› yorumunu yapt›lar. Yaflad›¤› büyük s›k›nt› sonunda biraz uzanm›fl ve
uykusu gelmiflti, bu arada s›cakl›k düflmeye devam ediyordu. Buzul adam, ac›
çekmeksizin donarak ölmüfltü. Üst üste ya¤an karlar ve buzlar, buzul adam›n vü-
cudunu tamamen kaplam›flt›. Böylece, buzul adam›n bedeni –6 °C’de 53 yüzy›l
boyunca hiç bozulmadan günümüze dek ulaflabilmiflti.

Buzullar›n erimesi ve da¤larda yürüyüfl yapan dikkatli bir da¤c›n›n flans ese-
ri buzul adama rastlamas›, buzul adam›n keflfedilmesine yol açm›flt›. Buzul ada-
m›n giysilerini inceleyen bilim adamlar›, bu "ma¤ara adam›"n›n içinde yaflad›¤›
toplumun ne kadar geliflmifl oldu¤unu gördüklerinde hayrete düflmüfllerdi. Buzul
adam›n saçlar› gayet düzgün bir biçimde taranm›flt›, vücudunun birçok yerinde
yaflad›¤› toplumdaki konumunu sembolize etti¤i düflünülen dö¤meler bulunmak-
tayd›. Gayet ustal›kla dikilmifl bir ceket giymiflti. Ceketinin üzerinde ise d›fl etken-
lerden daha fazla koruma sa¤layan ve otlardan örülmüfl bir pelerin vard›. Ayak-
kab›lar› da yine deriden yap›lm›fl, ayr›ca rahatl›k ve s›cakl›k sa¤lamas› amac›yla
da otlarla doldurulmufltu. Buzul adam›n yan›nda bir balta, tahta sapl› bir b›çak
ve çakmaktafl› uçlu tüylü oklar› atmaya yarayan bir yay bulunmufltu. Yine s›rt›n-
da tafl›d›¤› basit s›rt çantas›n›n içinden, yard›mc› baz› aletler ve kiflisel eflyalar
ç›km›flt›.

Kaynak: MACIONIS, John J. and Ken PLUMMER, Sociology a global introduction, Prentice Hall, 1998.
RADEMAEKERS, William and Rhea SCHOENTHAL, "Iceman", Time, Vol. 140, No. 17 (26 October 1992):
62-66.

Bu üniteyi okurken evrendeki ülkeleri bunlar›n farkl› özelliklerini bu farkl›l›klar›n bir çok
görünümünü dikkate almaya ve hat›rlamaya çal›fl›n.
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G‹R‹fi
Sosyolojik analizlerin iki boyutu vard›r. Bunlardan birincisi, makro boyutudur.
Makro sosyolojinin konusu toplumun kendisi, genel yap›s› ve iliflkileridir. Çat›flma
ve fonksiyonalist kuramc›lar, toplumsal s›n›f ve gruplar›n birbirleriyle olan iliflki-
lerini inceleyerek burada etkinlik gösterirler. Örne¤in, bir toplumda yeri yurdu ol-
mayan, sokakta yatan kalkan insanlar üzerinde çal›fl›yorsan›z, bunu s›n›f sistemi
ile bir ölçüde aç›klayabilirsiniz. Çünkü bu insanlar›n düflük statülerini onlar›n ye-
terli e¤itime sahip olmamalar›na, baz› f›rsatlar›n onlara kapal› olmalar›na ve iflve-
renlere sunacak bir yeteneklerinin bulunmad›klar›na ba¤layabiliriz. Bu yaklafl›m
bir makro sosyoloji örne¤idir. 

Mikro sosyoloji ise sosyal etkileflim üzerinde durmaktad›r. Yani insanlar bir
araya geldiklerinde birbirlerini nas›l etkilemektedirler. Di¤er bir deyimle insanla-
r›n yaflamda kalma stratejileri, bir ölçüde mikro sosyolojinin ilgi alan›d›r. Örne¤in,
paralar›n› nas›l harc›yorlar, k›z veya erkek arkadafllar›yla, aileleriyle olan iliflkileri
nas›ld›r; zamanlar›n› nas›l harcamaktad›rlar, kulland›klar› kendine özgü bir lisan-
lar› var m›d›r? ‹flte bir önceki ünitede inceledi¤imiz sembolik etkileflim modeli, ge-
nelde bu tür bir yaklafl›m› simgeler ve insanlar›n yüzyüze iliflkilerini ele al›r. 

Toplumu anlamak için bu iki yaklafl›ma da gereksinim vard›r. Ancak sosyolog-
lar genelde bu iki yaklafl›mdan birini kullanarak toplumsal olaylar› incelerler. Sos-
yologlar›n ald›klar› e¤itim veya geldikleri alt yap›sal özellikler bunlardan birinin
tercihinde etkin olmaktad›r. Ancak her iki yaklafl›mda, toplumu anlamak aç›s›n-
dan büyük önem tafl›r. 

Bu ünitede insanlar›n bütün yaflam›n› etkileyen toplum nedir? Onun parçalar›-
n› neler oluflturur? Bu sorular› cevapland›raca¤›z. Bunlar› aç›klarken de makro
sosyolojik yaklafl›m› kullanaca¤›z.

TOPLUM
Toplum ve birey birbirinin ayr›lamaz parçalar›d›r. Çünkü, aralar›nda yo¤un bir et-
kileflim vard›r. Ancak, toplumun birey üzerindeki etkisi daha yo¤undur. Toplum
bizi yönlendirerek yaflam›m›z› anlamland›r›r, bizler de say›s›z bir biçimde onu fle-
killendirerek, gelecek nesillere aktar›r›z. Toplumlar bizler do¤madan önce var ol-
du¤u gibi, bizler bu dünyadan göçtükten sonra da varolacaklard›r. Toplumlar ol-
maks›z›n bizler yaflayamay›z. Çünkü insanlar›n dünyaya geldiklerinde bak›ma ve
korunmaya ihtiyaçlar› vard›r. Öte yandan hiçbir geliflmifl canl› belirli bilgilere sa-
hip olmaks›z›n, hayatta kalamaz. Bu bilgilerde ancak belirli bir toplum içinde ya-
flayarak ve ondan etkilenerek yani ö¤renerek elde edilir. Di¤er bir deyimle, bir
toplum içinde yapt›¤›m›z her fley ö¤renerek kazan›l›r. Bu ö¤renme süreci, birlik-
te yaflayarak yani di¤er insanlarla bir olup etkileflim kurarak ve di¤er insanlara yö-
nelik bir biçimde gerçekleflir. Toplum ve birey aras›nda bir etkileflim vard›r, ancak
toplumun birey üzerindeki etkisi daha yo¤undur.

En genifl anlamda toplum insanlar› etkileyen gerçek iliflkiler bütünüdür. Di¤er
bir deyimle insanlar›n bir toplum içinde var olmalar›n› sa¤layan birbirleriyle her
tür ve biçimde kurmufl olduklar› iliflkilerin bütünü toplumdur. Ancak toplumdan
söz edebilmek için belirli flartlar›n gerçekleflmesi gerekir.

Bunlardan birincisi ortak bir toprak parças›na sahip olmakt›r. ‹kincisi, belirli
bir idare biçimini benimseyip ona uymakt›r. Yani ortak politik bir otoriteye sayg›
göstermektir. Üçüncüsü ise ortak bir kültüre ya da yaflam biçimine sahip olmak-
t›r. Böylece, toplum ortak bir toprak parças›na sahip olan, ayn› politik otoriteye
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uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus y›¤›nlar›d›r. Modern dünyada toplumlar
bir devlet biçiminde karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. 

Önemli olan bu devlet içinde yaflayan insanlar›n, ortak bir kültürü benimseme-
leri ve uymalar›d›r. Birçok toplumlar›n yaflant›lar› birbirine benzemeyebilir. Bu ne-
denle her toplumun de¤iflik bir yap›s› vard›r. Ancak bu yap›y› anlamakla toplum
anlafl›l›r bir hale gelir. Bu da sosyologlara genifl bir çal›flma alan› yarat›r.

Toplumsal Yap›
Sosyologlar toplumu tan›mlarken onu bir organizmaya benzetirler. Her organiz-
man›n bir yap›s› oldu¤u gibi, toplumun da bir yap›s› vard›r. Örne¤in, insan orga-
nizmas› için elleri, ayaklar›, iç organlar› onun yap›s›n› oluflturur. Bu yap› birbirle-
riyle iliflkili olan bir tak›m parçalar›n bir bütünüdür. Baflka bir yap›, örne¤in her-
hangi bir binay› ele alal›m: Bu binan›n parçalar›, duvarlar›, yeri, dam›, pencerele-
ri, kap›s› olabilir. Bütün binalarda bu parçalara afla¤› yukar› rastlan›r. fiekilleri
farkl› olmakla birlikte hepsinin fonksiyonu da ayr›d›r. Ancak bu parçalar olmaks›-
z›n binan›n anlam› olmaz.

Sosyologlar toplumu incelerken onun yap›s›ndan söz etmektedirler. Bu yap›,
her bir parçan›n di¤erinden ba¤›ms›z olarak yer ald›¤› tesadüfi olarak bir araya
gelmifl insanlardan oluflmufl bir fley de¤ildir. Aksine toplumsal yap›, toplumdaki
organize olmufl toplumsal iliflkilerin bir bütünüdür. Bu organize olmufl iliflkiler,
toplumdan topluma farkl› olmakla beraber bir bütündür. Toplumsal yap›, toplu-
mun bir çerçevesidir ve bu çerçeve bizler do¤madan önce, insanlar›n birbirleriy-
le kurmufl olduklar› iliflkiler taraf›ndan tayin edilir.

K›saca insanlar, belirli davran›fllar› toplumsal yap›daki yerlerine ba¤l› olarak
ö¤renmekte ve bunlara göre hareket etmektedirler. Yani toplumda imtiyazl› bir ai-
leden gelmeleri veya gelmemeleri, ikisinin aras›nda bir yerde olmalar›, fakir veya
zengin olmalar› bireyin toplum içerisindeki yerini tayin eder. Bireyler iflte bu sos-
yal statüleri gere¤i, belirli fleyleri benimser ve ona göre hareket etmeyi ö¤renirler.
Toplumsal yap›n›n bireyler üzerindeki bu önemli etkisi, onlar›n kim olduklar›n›
neye benzeyeceklerini etkilemesi, bu yap›n›n daha dikkatli bir biçimde analizini
gerektirir. O halde bu yap›y› oluflturan parçalar nelerdir? Bunlar, kültür, toplum-
sal s›n›f, statü, rol, grup ve kurumlard›r. Böylece toplumsal yap›, kültürün, s›n›fsal
durumun, statü, rol, grup ve kurumlar›n birbirleriyle kurmufl olduklar› iliflkiler so-
nucu ortaya ç›kmaktad›r.

Toplumu nas›l tan›mlayabiliriz? Toplumsal yap›y› oluflturan parçalar nelerdir?

Kültür
Bu konu gelecek ünitede detayl› olarak incelenecek olmas›na ra¤men, yine de k›-
saca etkisini inceleyelim: Kültür bizim etraf›m›z› saran veya çevreleyen bir zarf gi-
bidir. Sosyologlar›n kültür olarak adland›rd›klar› fley, grubun kulland›¤› lisan, de-
¤erler, inançlar, davran›fllar hatta ifadelerdir. Di¤er bir deyimle kültür, bizi saran
insanlardan ö¤rendi¤imiz toplumsal bir mirast›r. Kültür kal›plar› içerisinde bütün
bu ö¤rendiklerimiz bizim gelecekte nas›l bir insan olaca¤›m›z› etkiler. Yani Eski-
molar, Japonlar, Ruslar, Türkler taraf›ndan yetifltirilmemiz, orada do¤up büyüme-
miz bizi Eskimo, Japon, Rus veya Türk yapar. Böylece biz Japonca veya Türkçe
veya Rusça konuflur, onlara benzer, onlar gibi davran›r, onlar›n de¤erlerini be-
nimser onlardan biri haline geliriz. Sadece d›flsal benzerli¤imiz de¤il, hissettikleri-
mizle de yetiflti¤imiz kültüre benzeriz. Yani bir Eskimo veya Türk gibi düflünür ve
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onlar›n hissettiklerini, duygular›n› paylafl›r›z. ‹flte bu nedenle kültür, toplumsal ya-
p›n›n çok önemli bir parças›d›r.

Toplumsal S›n›f
‹nsanlar› anlamak için onlar› toplum içerisindeki yerlerini incelememiz gerekir.
Özellikle belirgin bir toplumsal s›n›f, kendini gelir düzeyi, e¤itim ve mesleki say-
g›nl›kla belirli eder. Günümüzde kalabal›k bir insan grubu sahip olduklar›, benzer
gelir düzeyi, e¤itim, yapt›klar› ifller ve kabaca karfl›laflt›r›labilir sayg›nl›k ölçüleriy-
le toplumsal s›n›f olarak tan›mlanmaktad›r. Toplumsal s›n›f›n, yap› üzerindeki et-
kisini hiç bir zaman ihmal edemeyiz. Çünkü, s›n›fsal ortam, hem bireylerin davra-
n›fllar›n› hem de fikir ve düflüncelerini etkilemektedir.

Hangi s›n›fa mensup bir insansan›z, bu yap›n›n sizlere verdi¤i düflüncenin, gi-
yim, kuflam, nezaket, hatta politik tutumlar›n etkisinde kal›p, bunlara özgü dav-
ranmakta oldu¤unuzu unutmay›n›z. Bu aç›dan toplumsal s›n›f çok önemli bir fak-
tördür. Bu nedenle bu konu üzerinde ileride daha detayl› durulacakt›r.

Statü
Günlük konuflmada statü kavram› bir sayg›nl›¤› ya da prestiji ifade eder. Sosyo-
lojide ise statü bireyin toplum içindeki pozisyonudur. Hepimizin günlük yaflam-
da çeflitli statüleri vard›r. Örne¤in, ö¤renci, marangoz, yafll›, genç, milletvekili,
ö¤retmen gibi. Bireyin statüsü onun toplumda nereye uygun oldu¤unu ve kim-
lerle iliflki kuraca¤›n› gösterir. Örne¤in, bir flirketin yöneticisi iseniz, iliflki kura-
ca¤›n›z insanlar; emrinizde çal›flanlar, hissedarlar ya da bir di¤er flirketin yöneti-
cileri olabilir. Bireyin sahip oldu¤u statü zamanla de¤iflti¤i gibi, birden fazla sta-
tüye de sahip olabilir. Ancak bunlardan bir tanesi di¤erlerine göre daha fazla
önem tafl›r. Buna temel statü ya da master statü denir. Bu statü bireyin toplum
içindeki kimli¤ini belirler.
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Bireyler toplum içindeki statülerini iki biçimde elde ederler. Bunlar, edinilmifl
ve kazan›lm›fl statülerdir. Edinilmifl statü, bireyin do¤rudan bir çabas› olmadan,
kendi d›fl›ndaki faktörler taraf›ndan sa¤lanan statüdür. Yani birey do¤umuyla, cin-
siyetiyle ve yafl›yla ilgili olarak bunu elde eder. Yafll›, genç, kad›n, erkek, siyah,
beyaz gibi bir statüye sahip olmak buna örnek verilebilir.

Kazan›lm›fl statü ise, bireyin kendi iste¤i ve çabalar›yla, gönüllü olarak elde et-
ti¤i statüdür. Çabalar›m›z sonucunda üniversite ö¤rencisi, anne, baba, doktor,
avukat veya polis oluruz. Çaba göstermez isek, üniversiteden at›l›r, ifl bulamaz, bir
meslek sahibi olamay›z. Bir baflka deyiflle kazan›lm›fl statü, pozitif ve negatif ol-
mak üzere iki yönlüdür. Bir üniversite rektörü de, bir banka h›rs›z› da kazan›lm›fl
statüye sahiptirler.

Toplumsal statülerin insan davran›fllar› aç›s›ndan önemli yönü, her statünün
bireye rehberlik ederek nas›l davranacaklar›n› göstermesidir. Toplumsal statülerin
hemen tüm insan gruplar›nda mevcudiyeti, onu toplumsal yap›dan ayr›lmaz k›lar.
Her statü kendini sahip oldu¤u semboller ile belirgin k›lar. Örne¤in, evlilik yüzü-
¤ü evli oldu¤unuzu, tafl›d›¤›n›z silah veya omzunuzdaki rütbe sizin asker veya po-
lis oldu¤unuzu gösterir. Bir genel müdürün arabas›, ö¤retim üyesinin veya haki-
min giydi¤i cübbe, onlar›n statülerinin sembolüdür. ‹nsanlar bu kiflilere buna uy-
gun davran›fllar sergiler ve uygun tarzda hareketlerde bulunurlar.

Edinilmifl ve kazan›lm›fl statüler aras›ndaki farklar› dikkate alarak kendi edinilmifl ve ka-
zan›lm›fl statülerinizi tan›mlayarak, bunlar aras›nda sizin için temel olan› aç›klay›n›z.

Rol 
Belirli bir toplum içinde yer alan bireyler, üzerine ald›klar› belirli rolleri yerine ge-
tirirler. Bu t›pk› bir tiyatro oyuncusunun sahnede canland›rd›¤› role benzer. Rol
bir grup ya da toplum içindeki insanlar›n s›n›rlar› belirlenmifl olarak oynad›klar›
bir oyundur. Her toplum, üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi bir biçimde yerine
getirmelerini bekler. Örne¤in; bir taksiye bindi¤imiz zaman floförün bizi istedi¤i-
miz adrese götürmesini, bir annenin çocuklar›na iyi bakmas›n›, bir ö¤retmenin
ö¤rencileri ile yak›nen ilgilenip, onlara en iyi davran›fl biçimlerini ö¤retmesini
bekleriz. Her rolün bireyden baz› beklentileri ve ona verdi¤i baz› imtiyazlar› var-
d›r. Çünkü, her rol bir statü ile ilgilidir. Rol ve statü aras›ndaki iliflkiyi flu flekilde
aç›klayabiliriz:

‹nsanlar belirli bir statüyü iflgal eder ve bu statüye uygun bir rol oynarlar. Böy-
lece statü ve rol kavram› bir madeni paran›n iki yüzü gibidir. Örne¤in, statüsü
üniversite profesörü olan bir kimseyi ele alal›m: Bu statüdeki kimsenin rolü hoca-
l›kt›r. Böylece toplum içerisindeki bir tak›m normlar bu hocan›n yerine getirece¤i
rolleri belirler. Hocan›n statüsü bir tek olmakla beraber, yerine getirdi¤i rol bir-
çoktur. Yani belirli bir statüdeki insan›n oynad›¤› birçok rol vard›r. Bu rollerden
bir tanesi ö¤retmektir. Ancak bunun yan›nda di¤er ö¤retim üyeleriyle meslektafl-
l›k rolü, araflt›rmac› rolü, yazarl›k rolü, dan›flmanl›k rolü, evde yerine getirdi¤i ba-
bal›k rolü vard›r. Böylece bir statü birçok rol davran›fl›n› gerektirmekte ya da or-
taya ç›karmaktad›r.

Sahip oldu¤umuz roller birer tahta perde veya koruyuculuk görevi yaparak
toplumun bizden istediklerini yapmam›za yard›mc› olurlar. Bu koruyucu zaman
zaman bize baz› serbestiyetler de sa¤lar; ancak bu belirli bir s›n›ra kadard›r. Bu s›-
n›r› aflmam›za müsaade etmez. Örne¤in, evlenece¤imiz zaman insan olarak resmi
elbise giymekten hiç hofllanmasak da evlilik törenlerinde uygun resmi elbise ve-
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ya smokin giyeriz. Yani her ortamda uygun rolleri oynar, uygun davran›fllar sim-
geleriz.

Sosyolojik aç›dan roller, insanlar›n beklentilerini ortaya koymalar› aç›s›ndan
önem tafl›rlar. Bireyler rol davran›fllar›n› sergiler, bu rollerin bir araya gelip, kay-
naflmas›yla toplum oluflur. Böylece roller sayesinde insanlar bir arada düzgün bir
biçimde yer al›rlar. Rollerin getirdi¤i sorumluluk toplumsal kargaflay› engeller.

Rolü tan›mlayarak, kendinize iliflkin örnekleri aç›klay›n›z.

Gruplar 
Toplumsal davran›fllar›m›z›n ço¤u, insanlar›n oluflturdu¤u gruplar içerisinde yer
al›r. Sosyolojik anlamda grup en az iki kifliden meydana gelen, benzer de¤er ve
beklentilere sahip olan bireylerin düzenli etkileflimleri ile ortaya ç›kan bir birlefl-
medir. Di¤er bir deyimle grup, statü ve rolleri aras›nda belirli iliflkiler olan herhan-
gi bir büyüklükteki insanlardan oluflur. Ancak, insanlar›n bir grubu oluflturabilme-
leri için, aralar›nda kesin bir iliflkinin veya etkileflimin olmas› gerekir. Yani bir oto-
büsün içinde seyahat eden, bir tiyatro seyircisi olan y›¤›nlar birer grup de¤ildirler.

Grup üyeleri benzer de¤er, norm ve beklentileri paylafl›rlar. Nas›l davran›fllar›-
m›z içinde bulundu¤umuz s›n›f, statü ve rollerden etkileniyorsa, gruplar da yafla-
m›m›zda çok güçlü birer faktördürler. E¤er bir gruba üye isek, grup üyeleri biz-
lerden onlar gibi davranmam›z› beklerler. Örne¤in, bir aile grubunun üyesiyseniz
15 yafl›ndaki k›z›n›za "Bu çat›n›n alt›nda yaflayacaksan, gecenin belirli bir saatin-
de evde olmal›s›n!" dedi¤iniz zaman, bu grubun otoritesini simgeler ve genelde
aile üyeleri bu tür bir norma uygun davran›laca¤›n› beklerler. Ailenin bir üyesi
olarak kalacaksan›z, bu beklentiye uyum sa¤lam›fl olman›z gerekir. 

Gruplar en yayg›n biçimde birincil ve ikincil gruplar olarak ikiye ayr›l›rlar. Bi-
rincil grup üyeleri aras›nda yo¤un bir iliflki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri
duygular›yla ba¤l› insanlardan oluflur. Aile, arkadafll›k, h›s›ml›k gibi. ‹kincil grup
ise birbirleriyle geçici bir biçimde iliflki kuran ve ç›kar amac› tafl›yan gruplard›r.
Resmi örgütler, flirketler ve siyasi partiler gibi. Her iki grup türü de kim oldu¤u-
muzu, fikirlerimizi, beklentilerimizi ve yaflama uyumumuzu etkilemeleri aç›s›ndan
büyük bir öneme sahiptirler. 

Birincil grup ne demektir? Grup olman›n ay›r›c› özelli¤i sizce nedir?

Toplumsal Kurumlar 
Toplum üyeleri, yaflamda kalabilmek için belirli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ve tatmin
edici bir hayat standard› sa¤lamak zorundad›r. Örne¤in; çocuklar korunup bak›l-
mal›, kültürel bilgi ve birikimler gelecek nesillere aktar›lmal›, sosyal düzen uygun
bir biçimde sa¤lanmal›, mal ve hizmetler üretilip adaletli bir biçimde bölüfltürül-
melidir. Bütün bu görevlerin her toplumda belirli bir biçimde doldurulmas› gere-
kir. ‹flte her toplumda bu tür görevleri yerine getirecek kurumlar yer al›r.

Kurum, toplumun yap›s› ve temel de¤erlerini korumas› aç›s›ndan zorunlu sa-
y›lan nispeten sürekli kurallar toplulu¤udur. Sosyologlar, kurumlar üzerinde çal›fl-
makla içinde yaflad›klar› toplumu daha kolay anlar ve tan›rlar. Sosyologlar dokuz
temel kurum tan›mlamaktad›rlar. Bunlar:

• Aile,
• Din,
• Hukuk,
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nispeten sürekli kurallar
toplulu¤udur.



• Politik,
• Ekonomik,
• E¤itim,
• T›p,
• Bilim,
• Askeri kurumlard›r.
Her kurumun üstlendi¤i belirgin bir görev, rol ve normlar› mevcuttur. Aile ku-

rumu çocu¤un bak›m› ve korunmas›n› üstlenirken, e¤itim kurumu kültürel bilgi
birikimini gelecek nesillere aktar›r. Din kurumu insanlar› ortak de¤er ve dini tö-
renlerde birlefltirerek, toplumun devaml›l›¤›na katk›da bulunur. Politik kurumlar
güç ve düzenin sa¤lanmas› görevini üstlenir. Ekonomi kurumu ise mal ve hizmet-
lerin üretimi ve bölüflümü konular›yla ilgilenir. Di¤er kurumlar›n da benzer görev-
leri mevcuttur. Endüstriyel toplumlarda bunlar çok geliflmifl ve ayr› kurumlarken,
geliflmemifl toplumlarda bu kurumlarda daha az geliflmifl ve resmi bir biçimde yer
almaktad›rlar. Örne¤in, endüstriyel toplumlarda e¤itim çok geliflmifl, yap›laflm›fl
bir durumda iken, geliflmemifl toplumlarda e¤itim informal bir biçimde ö¤renil-
mifl, beklenti ve rollerden oluflabilir.

Toplumsal kurumlar›n dört temel karakteristi¤i vard›r:
• Her toplumsal kurum de¤iflmeye karfl› dirençlidir.
• Her toplumsal kurum di¤er kurumlarla yo¤un bir iliflki içerisindedir ve bir-

birlerine ba¤l›d›r.
• Toplumsal kurumlar zamanla birbirlerine ba¤l› olarak de¤iflebilirler.
• Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunlar›n merkezini olufltururlar.
Toplumsal kurumlar›n dört temel karakteristi¤ini flimdi de biraz daha detayl›

görelim: Birinci karakteristik yani kurumlar›n de¤iflmeye olan dirençleri çok do¤al
ve evrenseldir. Çünkü, insanlar gelenek ve göreneklerle bu kurumlar›n özellikle-
rini benimsemifllerdir. Bu kurumlara olan herhangi bir sald›r› ya da elefltiri o top-
lumdaki üyelerin tepkilerine yol açar. Örne¤in, Türkiye'de ailenin gereksiz oldu-
¤unu savunan bir görüflün, ne derece tepki alaca¤›n› bir düflünün.

‹kinci karakteristik olan her kurumun birbirine olan ba¤l›l›¤› ise yine çok do-
¤ald›r. E¤er bir kurumun ortaya koydu¤u bir norm, di¤er kurumlarca benimsen-
mezse o toplumda düzensizlikler ve anomi bafllar. Örne¤in, politik bir sistem ola-
rak demokrasiyi benimseyen bir ülkede di¤er kurumlar, demokrasinin yanl›fll›¤›n›
savunuyorlar ve desteklemiyorlarsa, kurumlararas› çat›flmalar bafllar ve toplumsal
düzen bozulur.

Üçüncü karakteristik ise kurumlar›n zamanla de¤iflece¤idir. Ancak bu olgu bir
bütünlük içinde gerçekleflir. Kurumlar›n birbirine ba¤›ml› olmas› nedeniyle her-
hangi bir tanesinde olan de¤iflme di¤er kurumlar› da etkiler. Örne¤in, Endüstri
Devrimiyle ekonomide bafllayan de¤iflmeler zamanla aileyi, dini, politik kurumla-
r› ve e¤itimi etkilemifl ve hemen hepsinde h›zl› de¤iflmeler gözlenmifltir.

Dördüncü karakteristik kurumlar›n toplumsal sorunlar›n oda¤› olmas› ise flu
flekilde aç›klanabilir: Bilindi¤i gibi her kurum belirli ihtiyaçlar› karfl›lamak için
toplumda yer al›r. Bu ihtiyaçlar›n gerekti¤i gibi karfl›lanamamas› önemli toplum-
sal sorunlar yarat›r. Örne¤in, iflsizlik art›fl› ekonomi kurumunun, yüksek cürüm
ve cinayet oranlar› hukuki kurumlar›n boflanma oranlar›ndaki art›fllar ise aile
kurumunun temel sorunlar› aras›nda yer al›r. Ancak hepsi de topluma yans›yan
sorunlard›r.
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Toplumsal kurumlar› tan›mlayarak dört temel karakteristi¤ini aç›klay›n›z.

Her toplumsal kurumun üzerimizde çok önemli etkileri bulunmaktad›r. Bütün
kurumlar toplumun temelini oluflturan bir kumafla benzetilebilir. Toplumsal ya-
flant›m›zdan tutun, bizlerle ilgili her fley bu kurumlar taraf›ndan oluflturulur ve fle-
killenir. Bu kurumlar de¤ifltikçe, yap›lar› farkl›laflt›kça bizler de uygun de¤iflmeler
gösteririz, farkl› insanlar oluruz. 

Fonksiyonalist ve çat›flma kuramc›lar› toplumsal kurumlar›n varl›¤›n› farkl› bi-
çimlerde aç›klamaktad›rlar. fiimdi k›saca bu farkl›l›klar› görelim: Fonksiyonalist
kurama göre, toplumsal kurumlar toplum içerisinde çok önemli görevlere sahip
olmalar› nedeniyle yaflamsal bir öneme sahiptirler. Hiçbir toplum, bu kurumlar ol-
madan varl›¤›n› sürdüremez. Her toplum temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla
ve yaflamda kalabilmek için bu kurumlara ihtiyaç gösterir. Fonksiyonalist kurama
göre bu befl temel gereksinim flunlard›r.

Yeni Üyelere Sahip Olmak: Ölen insanlar›n yerini dolduracak insanlar aile
oluflturmakta kazan›l›r. 

Yeni Üyeleri Toplumsallaflt›rmak: Burada ailenin yan›nda din ve e¤itim ku-
rumlar› çocuklar› topluma uygun birer birey olarak kazand›rmakta aktif bir görev
al›rlar.

Mal ve Hizmetleri Üretmek ve Da¤›tmak: Burada ekonomik kurumlar yiye-
cek, giyecek, bar›nma gibi temel kaynaklar› sa¤larlar.

Toplumsal Düzeni Korumak: Burada politik kurumlar ve askeri örgütler ile
d›fl ve iç tehlikelere karfl› önlem almak, toplum içindeki görev ve asayifli sa¤lamak
önem tafl›r.

Yaflama Bir Anlam Kazand›rmak: Toplumun hemen tüm kurumlar› bu ama-
ca hizmet ederler. Yaflad›¤›m›z toplumda tafl›d›¤›m›z amaç, gerekti¤inde bu top-
lum için fedakarl›kta bulunmam›z› hatta can›m›z› feda etmemizi gerektirebilir.

Çat›flma kuramc›lar› ise, bu temel fonksiyonlar› kabul etmekle beraber bunla-
r›n bir uyum içerisinde olmad›¤›n›, ortak bir amaç için, uyumlu olarak çal›flmad›k-
lar›n› ileri sürerler. Aksine, toplumsal kurumlar›n toplumun üst tabakalar›nda yer
alan elitler taraf›ndan kontrol edildi¤ini, bu gruplar›n kendi imtiyaz ve ç›karlar›
için, bu kurumlar› kontrol ettiklerini savunurlar (Domhoff 1990, 1991). Di¤er bir
deyimle ço¤unlu¤un üretimden çok az pay al›p, aslan pay›n›n küçük bir az›nl›k
taraf›ndan kullan›ld›¤›n› öne sürerler.

Her iki yaklafl›mda birbirleriyle z›t bir düflünce çerçevesinde kurumlar›n varl›-
¤›n› aç›klamaktad›rlar. Çat›flma kuramc›lar› kurumlar›n varl›¤›n›, zenginli¤in ko-
runmas› amac›yla küçük bir grubun elinde olmas›yla aç›klamakta, görevselciler
ise sosyal kurumlar› evrensel olan insan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için var oldu¤u-
nu öne sürmektedirler. 

TOPLUM TÜRLER‹ 
Günlük dilde toplumlar› çeflitli biçimlerde s›n›flamaktay›z. Örne¤in geliflmifl, ge-
liflmekte olan, aç›k, kapal›, k›rsal, kentsel gibi. Ancak bunlar› belirleyen kriterler
tam ve aç›k de¤ildir. ‹nsano¤lu tarihi geliflimiyle birlikte birbirine benzemeyen
binlerce toplum yeryüzünde yer alm›flt›r. Bu geliflim sürecinde bilim adamlar› bu
toplumlar›n do¤ay› ve çevreyi de¤ifltirmede kulland›klar› teknolojinin çeflidine
göre, onlar› befl türe ay›rmaktad›rlar. Bilim adamlar›n›n bu s›n›flamas› afla¤›da
görülmektedir.
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Toplum türleri:
• Avc›l›k ve toplay›c›l›k toplumlar›,
• Çobanl›kla geçinen göçebe toplumlar, (Pastoral Societies)
• ‹lkel tar›m toplumlar›,(Horticultural Societies)
• Tar›m toplumlar›, (Agricultural Societies)
• Endüstriyel toplumlard›r.
Bu befl toplumun d›fl›nda son y›llarda süper endüstriyel toplum ad› verilen bir

toplumdan da söz edilmektedir.

Avc› ve Toplay›c› Toplumlar
‹sminden de anlafl›ld›¤› gibi avc› ve toplay›c› toplumlar yaflamlar›n›n büyük bir
k›sm›n› vahfli hayvanlar› avlamak ve yiyecek bulmakla geçirmektedirler. Birçok
toplum zaman›nda bu aflamadan geçmifl bulunmaktad›r. Hatta bugün bile Avust-
ralya'n›n çöllerinde yaflam›n› sadece yiyecek bulmakla geçiren yerliler bulunmak-
tad›r. Bu gruplar küçük ve da¤›n›k olarak yeryüzünde yer al›rlar. Bunun da nede-
ni çevrenin ve do¤an›n büyük bir insan grubunu doyuracak nitelikte olmamas›d›r.
Böylece avc› ve toplay›c› insanlar 40 kifliyi geçmeyen birincil gruplard›r. Her gru-
bun da yaflam›n› sürdürdü¤ü ve avland›¤› bir kaç yüz millik yaflam alan› mevcut-
tur. Grup üyeleri aras›nda yo¤un bir iletiflim sözkonusudur. Gruplarda akrabal›k
iliflkileri esast›r ve her bireyin bir di¤eriyle akrabal›k ya da evlilik ba¤› mevcuttur.
Bu toplumlarda en önemli kurum ailedir. Aile bu toplumlarda birçok fonksiyonu
yerine getirir.

Üretim, koruma, e¤itim gibi. Bu toplumlarda politik kurumlar yoktur, bireyler
eflittir. Her birey bir süre kabile reisli¤i yapabilir. Kararlar grup tart›flmalar› sonu-
cunda al›n›r.

Bu toplum üyeleri devaml› bir hareket içerisindedirler. Yani göç olgusu yo-
¤undur. Çünkü, bir yerleflim yerindeki av ve yiyecek bitince, baflka bir yere git-
mek zorundad›rlar. Zenginlik mal ve mülk sahipli¤i yok denecek kadar azd›r. De-
vaml› göç olgusu mal sahipli¤ini çok azaltan bir etmendir. En büyük zenginlik,
bulunan yiyecek ya da g›dad›r. Bu da bütün toplum üyeleriyle paylafl›l›r. Bu top-
lumlarda statü farkl›laflmalar› çok fazla de¤ildir.

Göçebe ve Çobanl›k Toplumlar› 
Bu toplumlar yaflamlar›n› büyükbafl hayvanlar› yetifltirerek, çobanl›k yaparak ge-
çirirler. Bundan 10 ile 12 bin y›l önce ortaya ç›km›fllard›r. Daha önceden avlad›k-
lar› hayvanlar› yetifltirme ve onlar› ço¤altma düflüncesi bu toplumsal yaflam biçi-
mini ortaya ç›karm›flt›r. Bu geçim yolu zaman›m›za kadar birçok toplumlar›n ya-
flam biçimini oluflturmufl ve insanlar bu yetifltirdikleri hayvanlar›n et ve sütünden
yararlanm›fllard›r. Böylece hayvan yetifltirme, bir toplumsal yaflam biçimine dö-
nüflmüfltür. Bugün özellikle Afrika ve Orta Do¤u'da hâlâ daha yaflamlar› buna da-
yanan birçok toplum bulunmaktad›r.

Bu toplumlar, hayvanlar›na yeni otlaklar bulmak amac›yla göçebe bir yap›ya
sahiptirler. Bu nedenle de materyal zenginlikleri, mal ve mülk sahipli¤i k›s›tl›d›r.
Ancak, avc› ve toplay›c› toplumdan da daha fazlad›r. Çünkü, hayvanlarla tafl›nabi-
lir zenginliklerini tafl›yabilirler. Örne¤in, çad›rlar, hal›lar, mücevher tafl›nabilir.

Göçebe yaflam bu insanlar›, di¤er gruplarla karfl› karfl›ya getirerek etkileflimle-
rini artt›r›r. Bunun bir sonucu, ticaretin geliflmesine olan katk›d›r. Di¤er bir sonu-
cu ise gruplar aras› çat›flmalar›n artmas›d›r. Bu toplumlarda dini inançlar da yay-
g›n olarak yer al›r, bir ya da birkaç tane tanr›ya tap›l›r. Bu toplumlarda nüfus art-
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maya, politik ve ekonomik kurumlar geliflmeye, toplumsal ve kültürel yap› da
farkl›laflmaya bafllam›flt›r. 

Tar›m Öncesi Toplumlar (‹lkel Tar›m Toplumlar›)
Bu toplumlar geçimlerini çapa kullan›larak yap›lan tar›mla sa¤larlar. Bu toplumlar
da bundan 10-12 bin y›l önce ortaya ç›km›fllard›r. Özellikle avc› ve toplay›c› top-
lumlar›n, baz› bitkileri yetifltirmeye bafllamas› bunlar›n ortaya ç›kmas›nda önemli
bir rol oynam›flt›r. Bu toplumlar bahç›van kültürü özelli¤i tafl›rlar. Çünkü, küçük
bir toprak parças› üzerinde çapa ve kazma gibi ilkel tar›m aletleriyle ve el ile ya-
p›lan bir kültürü simgelerler. Göçebe çoban toplumlar›na göre, yerleflik bir yaflam
düzenleri vard›r. Ancak, bunlar da yer de¤ifltirirler, göç edebilirler.

Bunlar›n kulland›klar› yöntem parçala ve yak tekni¤idir. Yani topra¤› ve üzerin-
deki do¤ay› yakarak tarla elde ederler ve toprak b›k›ncaya kadar da üretimde bulu-
nurlar. Art›k toprak ürün vermemeye bafllay›nca ayn› ifli baflka bir alanda yaparak ya-
flamlar›n› sürdürürler. Yaflam süreleri çevre faktörlerine ba¤l›d›r. Yani toprak ve ik-
lim, bitki yetifltirmeye elveriflli olunca topra¤a ba¤lan›rlar. Bugün Afrika, Güney
Amerika ve Asya'da bu tür benzer toplumlara rastlamaktay›z. Bu toplumlar avc›l›k ve
toplay›c›l›k toplumlar›ndan daha yeterlidir. Çünkü bir üretim art›fl› sözkonusudur.

Tar›m öncesi toplumlar›n temel özellikleri nelerdir?

Tar›m Toplumlar›
Tar›m toplumlar› geçimleri ziraate (tar›ma) ba¤l› olan toplumlard›r. Yani saban kul-
lanarak ekip biçen ve saban› çekmede de hayvan gücünden istifade eden ve böy-
lece tar›m devrimini bafllatan toplumlar olarak karfl›m›za ç›karlar. Kara saban›n ica-
d› bundan 6000 y›l önceye dayan›r. Kara saban, topra¤›n hava alarak zenginleflme-
sine yard›mc› oldu¤u için, topra¤›n verimlili¤i artm›fl ve ürün fazlas› aç›¤a ç›km›fl-
t›r. Ayr›ca tar›mda gübre kullan›m›yla da ayn› topraktan uzun y›llar ürün elde etme
olana¤› do¤mufltur. Böylece tar›m alanlar› genifllemifl, nüfus artm›fl, mesleki farkl›-
laflmalar belirginleflmeye bafllam›flt›r. Bu toplumlar›n nüfusu birkaç milyona varan
bir potansiyele ulafl›nca, bu nüfusun bir k›sm› tar›m d›fl› etkinliklerde yer alm›fl ve
ihtisaslaflm›fl roller ortaya ç›km›flt›r (Örne¤in, demircilik, berberlik, seyislik gibi).
Tar›ma ba¤l›l›k flehirlerin kurulmas›n› h›zland›rm›fl ve baz› kimseler ihtisaslaflm›fl
olduklar› baz› rolleri ve meslekleri, bu flehirlerde pazarlamaya bafllam›fllard›r.

Tar›m toplumlar›n›n bir di¤er özelli¤i de ilk defa s›n›flar›n belirginleflmesidir.
Artan üretim miktar› ile bir k›s›m köylüler, sadece toprak üzerinde çal›fl›p tah›l üre-
tirken, bu üretim do¤rudan toprak sahibinin elinde toplanmaya bafllam›flt›r. Böyle-
ce topra¤a sahip olan asiller s›n›f› ile topra¤a ba¤l› köle s›n›f› belirginleflmifltir.

Bu sistem Avrupa'da Feodal toplumlar›n do¤mas›na önayak olmufltur. Din de
ayr› bir kurum olarak yerini alm›fl, din adamlar› ve kilisenin gücü artm›flt›r. Ayr›ca
ticaret geliflmifl ve para, al›flverifllerde de¤iflim arac› olarak yer alm›flt›r. Bunun ya-
n›nda ürün miktar›n›n kaydetmek, vergilendirmek amac›yla yaz› ve matematik
kullan›lmas›, baz› temel bilgilerin geliflmesini h›zland›rm›flt›r. Zamanla statü ve rol-
ler ço¤alm›fl, nüfus artm›fl, flehirler ve yeni kurumlar ortaya ç›km›fl, sosyal s›n›flar
do¤mufl, politik ve ekonomik eflitsizlikler toplumsal yap›da belirginleflmifl ve kül-
tür farkl›laflm›flt›r.

Göçebe ve Tar›m toplumlar›n›n en belirgin karakteristiklerini dikkate alarak karfl›laflt›r›n›z.
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Endüstriyel Toplumlar
Endüstriyel toplumlar, yaflamlar› mekanize olmufl üretime ba¤l› olan ya da maki-
nalaflm›fl insan eme¤inin yerini makinan›n ald›¤› toplumlard›r. Endüstri Devrimi
‹ngiltere’de bundan yaklafl›k 250 y›l önce bafllam›fl, gayet baflar›l› olmufl ve etki-
leri bütün dünyaya yay›lm›flt›r. Bu de¤iflim dünyadaki di¤er toplumlar›n yaflam
biçimlerini de etkilemifl ve de¤ifltirmifltir.

Endüstri Devrimi bilimsel bilgilerin, üretim teknolojisine uygulan›fl›, yeni ener-
ji kaynaklar›n›n bulunmas› ve hayvan gücünün yerini bu enerji kaynaklar›n›n al-
mas› süreçlerini içerir. Birbirlerinin ortaya ç›kmalar›n› kolaylaflt›ran keflif ve icat-
lar, yeni kefliflere yol açm›fl ve endüstri toplumlar› h›zl› bir de¤iflme temposuna
girmifllerdir. Yeni teknolojiler örne¤in buhar makinas›, içten patlamal› motorlar,
elektrik ve atom enerjilerinin kullan›m› ekonomi ve di¤er kurumlardaki de¤iflme-
leri de h›zland›rm›flt›r. Bu nedenle endüstri öncesi toplumlara oranla endüstri
toplumlar› devaml› ve h›zl› bir de¤iflme temposuna sahiptirler.

Endüstrileflmenin toplumsal kurumlar üzerinde de yayg›n etkileri gözlemlenir.
Ekonomi kurumu son derece büyür, etkinleflir ve karmafl›klafl›r. Liberal görüfller,
yat›r›m ve giriflimin serbestli¤i önem tafl›r. Aile daha önce yerine getirdi¤i birçok
fonksiyonunun, ihtisaslaflan di¤er kurumlara devrederek küçülür. Birçok yeni de-
¤er ve inançlar toplumu iflgal eder. Bilim yeni bir kurum olarak ortaya ç›kar. Çün-
kü, teknolojik yenilikler yeni bilgilerin üretimine dayan›r. E¤itimin ayr› ve çok
önemli bir kurum olarak fonksiyonlar› h›zlanarak artar. ‹lkö¤retim zorunlu hale
gelir ve yayg›nlafl›r.

Endüstrileflmenin di¤er yayg›n etkisi, sosyal eflitsizli¤i azaltmas›d›r. Endüstri
öncesi toplumlarda statüler daha çok edinilmifl iken, endüstriyel toplumlarda ka-
zan›lm›fl hale dönüflür. Toplumdaki s›n›flar›n say›s› artarak, çoklu bir s›n›f olgu-
su geliflmeye bafllar. Hatta hizmet sektöründe çal›flanlar›n oluflturduklar› orta s›-
n›f bile kendi içinde alt, orta ve üst orta olmak üzere üçe ayr›l›r. Endüstriyel top-
lumlar›n artan zenginlikleriyle birlikte kültürleri de de¤iflmekte ve fakl›laflmakta-
d›r. Ancak, endüstriyel toplumlar›n geliflimi do¤al dengeyi ve çevreyi bozdu¤un-
dan bu geliflim, do¤a kirlili¤i, kaynak tüketimi gibi birçok çevre sorununa da ne-
den olmaktad›r.
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Özet 
Toplum kavram›n›; onu oluflturan koflullar› dikka-
te alarak tan›mlamak.
Toplum ve birey birbirinin ayr›lmaz birer parças›-
d›rlar. En genifl anlamda toplum insanlar› etkileyen
iliflkiler bütünüdür. Ancak bir toplumdan söz ede-
bilmek için belirli flartlar gerekir. Bunlar ortak bir
toprak, politik bir otoriteye uyum ve paylafl›lan bir
kültürdür.

Toplumsal yap› ve bu yap›y› oluflturan parçalar
olan kültür, toplumsal s›n›f, statü, rol, kurum ve
gruplar› aç›klamak.
Her organizman›n bir yap›s› oldu¤u gibi toplumla-
r›n da bir yap›s› vard›r. Bu yap› birbirleriyle iliflkili
bir tak›m parçalar›n bütünüdür. Toplumsal yap›,
bir toplumdaki organize olmufl toplumsal iliflkilerin
bir bütünüdür. Toplumsal yap›y› oluflturan parça-
lar alt› tanedir. Bunlar; Kültür, Toplumsal S›n›f, Sta-
tü, Rol, Grup ve Kurumlard›r. Statü, bireyin toplum
içindeki pozisyonudur. Edinilmifl ve kazan›lm›fl ola-
rak iki biçimde yer al›r. Rol ise bir toplum içindeki
insanlar›n belirli bir biçimde oynad›klar› oyundur.
Her rolün bireyden baz› beklentileri vard›r.

Grup, belirli say›daki insanlar›n etkileflimleri sonu-
cu ortaya ç›kan bir birleflmedir. En yayg›n olarak
birincil ve ikincil biçimde ikiye ayr›l›r. Toplumsal
kurum ise toplumun temel de¤erlerinin korunmas›
amac›yla zorunlu say›lan nispeten sürekli kurallar
toplulu¤udur. Toplumsal düzeni sa¤layan kurumlar
dokuz tanedir. Bunlar: Aile, Ekonomi, E¤itim, Din,
Politik, Hukuk, T›p, Bilim ve Askeri kurumlard›r.

‹nsano¤lunun tarihi geliflimiyle oluflan top-
lum türlerinin temel özelliklerini aç›klayarak
tart›flabileceksiniz.
‹nsano¤lunun tarihsel gelifliminde befl yayg›n top-
lum biçimi gözlemlenmifltir. Bunlar;
• Avc›l›k ve toplay›c›l›k toplumlar›,
• Çobanl›kla geçinen göçebe toplumlar,
• ‹lkel tar›m toplumlar› (tar›m öncesi toplumlar),
• Tar›m toplumlar› ve
• Endüstriyel toplumlard›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Toplumdaki organize olmufl toplumsal iliflkilerin bütü-
nüne ne ad verilir?

a. Benlik
b. Toplumsal yap›
c. Rol
d. Statü
e. Grup

2. Afla¤›dakilerden hangisi toplumsal yap›y› oluflturan
parçalardan biridir?

a. Toprak
b. Otorite
c. Statü
d. Dil
e. Nüfus

3. Afla¤›dakilerden hangisi kazan›lm›fl bir statüdür?
a. Asalet
b. Gençlik
c. Kad›nl›k
d. Siyah olmak
e. Annelik

4. Afla¤›dakilerden hangisi ikincil bir grup niteli¤i tafl›maz?

a. fiirketler
b. Aile
c. Siyasi Partiler
d. Resmi organizasyonlar
e. Sendikalar

5. ‹lk defa s›n›rlar›n belirginleflmeye bafllad›¤› toplum tü-
rü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Avc›l›k ve toplamac›l›k toplumlar›
b. Endüstriyel toplumlar
c. Göçebe toplumlar
d. Tar›m öncesi toplumlar
e. Tar›m toplumlar›

6. Afla¤›dakilerden hangisi toplumsal düzeni sa¤layan
kurumlardan biri de¤ildir?

a. Aile
b Ekonomi
c. ‹fl bölümü
d. E¤itim 
e. Siyasal kurumlar

7. Rol kavram›na iliflkin afla¤›daki ifadelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Toplum üyelerinden üstlendikleri rolü en iyi ola-
rak yerine getirmelerini ister.

b. ‹nsanlar belirli bir statüyü iflgal eder ve buna uy-
gun bir rol oynar.

c. Roller bir koruyuculuk görevi üstlenirler.
d. Rollerin bir araya gelmesiyle s›n›flar oluflur.
e. Roller toplumsal kargaflay› engeller.

8. Afla¤›dakilerden hangisi günümüzde bir grubun top-
lumsal s›n›f olarak tan›mlanmas›nda kullan›lan ölçütler-
den biri de¤ildir?

a. Gelir düzeyi
b. E¤itim
c. Mesleki sayg›nl›k
d. Fikir ve düflünceler
e. Art›fl oran›

9. "Bir toplumda çocuk suçlulu¤u ve uyuflturucu kulla-
n›m oranlar›n›n artmas› gençlik için tehlikedir" ifadesi
toplumsal kurumlar›n dört temel özelli¤inden hangisini
ifade eder?

a. Toplumsal kurumlar de¤iflmeye dirençlidir.
b. Kurumlar bir biriyle yo¤un bir iliflki içindedir.
c. Toplumsal kurumlar toplumsal sorunlar›n oda¤›d›rlar.
d. Her kurum belirli ihtiyaçlar› karfl›lamak için top-

lumda yer al›r.
e. Toplumsal kurumlar birbirlerine ba¤l› olarak

de¤iflebilirler.

10.Saban kullanarak ekip biçen, hayvan gücünü kulla-
nan, ilim ve ticaretin geliflti¤i ve paran›n kullan›ld›¤› top-
luma ne ad verilir?

a. Avc›l›k ve toplay›c›l›k toplumu
b. ‹lkel tar›m toplumu
c. Endüstriyel toplum
d. Tar›m toplumu
e. Göçebe toplum
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Yaflam›n ‹çinden
Buz Adam

1991'de, yüzy›l›n bilimsel bulufllardan birini gerçeklefltir-
mifl olan Alman turist Helmut Simon, "Onu ilk gördü¤üm-
de oyuncak bir bebe¤in kafas› oldu¤unu düflündüm" de-
mifltir. Simon, ‹talyan s›n›r›n›n yak›n›nda olan, Güney-ba-
t› Avusturya'da, büyük bir buzula t›rman›rken, eriyen buz-
dan d›flar› do¤ru ç›kan tan›d›k bir flekle rastlam›flt›r. Son-
radan bunun oyuncak bir bebek de¤il de, bir insan bede-
ni oldu¤unu fark etmifltir: 5300 y›l önce (Büyük M›s›r Pi-
ramitleri yap›lmadan önce) ölen ve Buzadam ad› verilen
bu kifli ürünümüzün bozulmadan bulunan en eski üyele-
rinden biridir.
Dünyan›n her yerindeki uzmanlar, heyecanla bu konuyu
tart›flmaya bafllad›lar. Öldü¤ü zaman Buzadam›n yaklafl›k
30 yafllar›nda 1.55 cm boyunda ve 50 kilo a¤›rl›¤›nda ol-
du¤unu hesaplad›lar. Sonbahar›n bafllar›nda, sürüsünü
Alp'lerin yükseklerinde otlatan bir çoban olan Buzadam,
bilimadamlar›n›n tahminine göre so¤uk bir f›rt›naya yaka-
lanarak da¤da dar bir tepeye s›¤›nmak zorunda kalm›flt›r.
Bu mücadelesinden yorgun düflerek, kendisini yere b›-
rakm›fl ve uykuya dalm›flt›r. Is› düflmeye devam ederken,
ac›s›z bir flekilde donarak ölmüfltür. Yo¤un kar ve bir buz
duvar› vücudunu büyük bir buzula gömülmüfltür. Vücu-
dunun çürümesini engelleyen -6 derecelik bir ›s›da 53
as›r kalm›flt›r.
Sadece buzulun ola¤and›fl› bir flekilde erimesi ve keskin
gözlü bir da¤c›n›n flans›, Buzadam›n bulunmas›n› sa¤la-
m›flt›r. Buzadam›n giysilerini inceleyen bilimadamalar›,
"ma¤ara adam›" toplumunun ne kadar geliflmifl oldu¤una
flafl›rm›fllard›r. Buzadam›n saçlar› derli toplu kesilmiflti ve
vücudunda muhtemelen kendi toplulu¤undaki posizyo-
nunu sembolize eden bir çok dövme vard›.
Baflar›l› bir flekilde dikilmifl ve üzerinde onu yabanc› et-
kenlerden büyük ölçüde koruyan, bitkilerden dokunmufl
bir pelerinin oldu¤u deri bir palto giymiflti. Deriden yap›l-
m›fl olan ayakkab›lar›, rahatl›k ve s›cakl›k için bitkilerle
donat›lm›flt›. Bir balta, tahtadan yap›lm›fl olan bir b›çak ve
tüylü oklar f›rlatan bir yay tafl›yordu. ‹çinde bitkilerden
yap›lm›fl do¤al ilaçlar›n bulundu¤u ek araçlar ve kiflisel
eflyalar›n oldu¤u ilkel bir s›rt çantas› vard›.

Kaynak: Rademaekers Willam and Rhae Schoential. "Ice-
man", Time Vol. 140 C26 Octaber 1992, s. 62-66.

Yukar›da okudu¤unuz parça geçmifl toplumlar›n yap›s›
hakk›nda size ne tür ip uçlar› vermektedir? Buzdam›n efl-
yalar›na bakarak bu toplumun biçimi ve yap›s› hakk›n-
da neler söyleyebilirsiniz? Günümüz toplum yap›lar› ile
karfl›laflt›r›n›z.

Biraz Daha Düflünelim
1. Toplum kavram›n›, onu oluflturan koflullar› dikkate

alarak tan›mlay›n›z.
2. Toplumsal yap› ve bu yap›y› oluflturan parçalar olan

kültür, toplumsal s›n›f, statü, rol, kurum ve gruplar›
aç›klay›n›z.

3. ‹nsano¤lunun tarihi geliflimiyle oluflan toplum tür-
lerinin temel özelliklerini aç›klayarak tart›fl›n›z.

Baflvurabilece¤imiz Di¤er Kaynaklar
Dönmezer, Sulhi. Sosyoloji. Savafl Yay›nlar›, Ankara,

1984.
Domhoff, G. William. The Power Elite and the State:

How Policy is Made in America. Hawthorne, N.Y.Al-
dine de Gruyter, 1990.

Gökçe, Birsen. Türkiye'nin Toplumsal Yap›s› ve Top-

lumsal Kurumlar. Savafl Yay›nevi, Ankara, 1996.
Henslin, James. M. Sociology. Third edi. Allyn and Bacon

Ltd. Boston, 1997.
Kongar, Emre. Toplumsal De¤iflme Kuramlar› ve Tür-

kiye Gerçe¤i. Remzi Kitabevi, ‹stanbul, 1981.
Özkalp, Enver. Sosyolojiye Girifl. Anadolu Üniversitesi

Yay›nlar›, Eskiflehir, 2001.
Robertson, Ian. Sociology. 3. Edition, Worth Publishers,

1988.

Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplum ve Toplumsal Yap›

bölümlerini tekrar okuyunuz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal Yap› bölümünü

tekrar okuyunuz.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Statü bölümünü tekrar

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

okuyunuz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplum Türleri bölümünü

tekrar okuyunuz.
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal Kurumlar bölümünü

tekrar okuyunuz.
7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Rol bölümünü tekrar

okuyunuz.
8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal S›n›f bölümünü

tekrar okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplumsal Kurumlar bölümünü

tekrar okuyunuz.
10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise Toplum Türleri bölümünü

tekrar okuyunuz.
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Auguste Comte Fransa’da Montpellier’de do¤du. E¤itimi s›ras›nda politik ilgileri nedeniyle

otoritelerle çeflitli sürtüflmeleri oldu. Hatta Ecole Polytecnhnique’teki s›nav sistemine karfl›

protestolar› nedeniyle bu okuldan at›ld›. Kendisi dogmatik, kendine çok güvenen ve sald›rgan

bir kiflili¤e sahipti. Bu nedenle çevresindekilerle iliflki kurmakta zorlanm›fl bir kiflidir. Comte

okuldan at›ld›ktan bir y›l sonra o ça¤›n ünlü filozofu Henry Saint-Simon’un sekreteri olur.

Auguste Comte’un Saint-Simon ile olan iliflkileri çok f›rt›nal› geçer ve bu iliflki 1825 y›l›nda

Saint-Simon ölmeden bir y›l önce sona erer. Comte’un kiflisel yaflam› çok düzensiz ve çalka-

nt›l›d›r. Gençli¤inin çeflitli yafl dönemleri depresyon ve paranoyalarla geçer. Hatta evlili¤i

bile afl›r› k›skançl›¤› nedeniyle bozulur. 

Comte sosyolojinin isim babas› olarak bilinir ve toplumu daha iyi bir hale getirmek onun

temel ilgi alan›n› oluflturur. Daha Saint-Simon’la birlikte çal›fl›rken Pozitif Felsefe dersleri

ad› alt›nda bir seri ders düzenler ve bunlar daha sonra kitap haline getirilerek bas›l›r.

(1830-1842) 

Bu dersler alt› cilt halindedir. Burada pozitivizmi savunarak bilimler s›n›flamas›n› yapar

ve özellikle sosyolojiye yer verir. Daha sonra bundan da daha önemli olan Pozitivist Politik

sistemler ad›n› tafl›yan çok ciltlik bir eser daha yay›nlar. (1854) Ölümünden üç y›l önce bu

eseri tamamlayan Comte Avrupa toplumunun yeniden yap›lanmas› konusunda çok çal›flm›fl

ve eserler üretmifl ünlü bir düflünürdür.

AUGUSTE COMTE (1798-1857)


