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• Toplum: ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında 
yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören 
insanlardan oluşan bir grup olarak tanımlamaktadır. (Marshall 
(1999) Sosyoloji Sözlüğü, s. 272.)

• Macionis: Belirli bir bölgede etkileşime giren ve bir kültürü 
paylaşan insanlar.

• Her sosyoloji yaklaşımı toplumsal hayata etkisi olan öğeleri 
farklı tanımlar: 
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• Durkheim: Dayanışma tipleri ve toplumsal işbölümü üzerinden;

• Karl Marx: Sosyal çatışma tipleri arasından;

• Weber: fikirler ve düşünme tarzı üzerinden

toplumu tanımlar.

Macionis:

Toplumları karşılaştırmak için Gerhard Lenski’nin
teknolojilerine göre tanımlanmış toplum türlerini inceler. 
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• Teknoloji Neden Toplumları Birbirinden Ayırmak için Önemli bir 
Etkendir?
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• Tarih anlatılarında çağları teknolojinin kullandığı madenlere 
bölmemiz bu sebeptendir.

• Taş Devri

• Bakır Devri

• Tunç Devri

• Demir Devri
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• İnsan toplulukları da tıpkı hayvan toplulukları gibi çevresel ve biyolojik 
etkilere açıktır.

• İnsan gruplarının doğayla baş etme yöntemi genetik değişim değil 
kültürün geliştirilmesidir.

• İnsan toplulukları küresel eko-sistemin bir parçasıdır.

• İnsan toplulukları sosyo-kültürel sistemler üzerinden biyolojik, sosyal ve 
kültürel ortamlara adapte olurlar.

• Toplum mükemmel olmayan bir sistemdir.

• Toplumun iki amacı vardır:
• Siyasi statükonun devam ettirilmesi

• Üretimin artırılması.
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• Gelişmiş, uzmanlaşmış ve fazla tabakalaşmış toplumlar statükonun devamını; 

• Daha az tabakalaşmış olanlar üretimin artırılmasını hedefler.

• Toplumlar doğal veya çevresel ortamlarındaki değişimlere göre evrim geçirirler.

• Sosyo-kültürel değişim: Yenilik ve tükenme üzerinden gerçekleşir.

• Yenilik: Teknoloji, sosyal pratikler, kurumlar ve düşünceler toplum hayatına eklenir.

• Tükenme: Eski öğeler sistemden çıkartılır.

• Hayatı idame ettirmeye dayalı teknolojilerdeki değişimler insanların değerleri, kültürel 
inançları ve insan örgütlenmesini değiştirir.

• Teknoloji ne kadar ilerlerse artı-değer o kadar fazlalaşır ne kadar fazlalaşırsa eşitsizlik 
de o kadar artar.

Bu anlamda Lenski kendinden önceki klasik sosyolojideki tabakalaşma, kültür, ilerleme 
ve teknolojik gelişimi tek teoride toplamıştır.
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• Toplumlar yeni teknolojiyi kullandıkça değişime uğrarlar. 

• Bu değişim, SOSYO-KÜLTÜREL EVRİM olarak tanımlanır. 

• Basit teknoloji kullanan toplumların doğanın üzerindeki kontrolleri sınırlıdır. Bu nedenle 
basit toplumlar sınırlı sayıdaki insanları barındırabilir.

• Teknolojik açıdan gelişmiş olan toplumlar, daha çok sayıda uzmanlaşmış insanı 
desteklemektedir. 
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Toplum Çeşitleri

• Avcı ve Toplayıcı Toplumlar

• Bahçeci ve Pastoral Toplumlar

• Tarım Toplumları (Ziraatçı) 

• Sanayi (Endüstri) Toplumları

• Sanayi Sonrası (Enformasyon) Toplumları
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Avcı ve Toplayıcı Toplumlar

• Avcı ve toplayıcı toplumlar, 
hayvanları avlayarak ve yenilebilir 
bitki toplayarak geçimlerini sağlamış 
ve bu amaçla basit aletler 
kullanmıştır. 

• Çevreleri üzerindeki kontrolleri 
sınırlıdır. Doğayı kontrol etmede 
yetenekleri sınırlıdır.

• Göç etmek zorunda kalan avcı ve 
toplayıcı toplumlar yerleşik yaşama 
geçememiştir. 



• Aile yiyecek elde etme ve dağıtma, 
üyelerini koruma ve çocukları 
eğitmekle sorumludur. 

• Eşitlikçi bir yapı vardır. 

• Kadın erkek ilişkilerinde de cinsiyete 
dayalı işbölümü vardır. 

• Mızrak, taş, ok gibi basit silahlar 
kullanır ancak nadiren savaşırlar.

• Hastalıklardan korunamazlar

• Doğal afetlerden ciddi şekilde 
etkilenirler.



Bahçeci ve Pastoral Toplumlar

• Toprak üzerindeki hakimiyetlerini nispeten artırdılar; toprağı 
basit aletlerle işlemeye, hayvanları da evcilleştirmeye 
başlamışlardır. 

• Bu şekilde insanlar kendi sebzelerini yetiştirmeye başladılar. 

• Bazı toplumlar ise pastoralizm olarak adlandırılan yaşam 
biçimini tercih ettiler. Özellikle dağlık kesimlerde, toprağın 
ekilmeye uygun olmadığı yerlerde, hayvanların evcilleştirilmesi 
ve geçimin hayvanlar üzerinden sağlanmasına başlandı. 



Göçebe ve Bahçıvan Toplumlar

• Evcil yaşama geçilmesi sonucu yiyecek üretiminde artış 
sağlandı. 

• Toplumlar bünyelerinde daha çok sayıda insanı bir arada 
tutmaya başladılar. Nicelik itibariyle artan toplumlar nitelik 
itibariyle de değişiklik göstermeye, daha çok uzmanlaşmaya ve 
çok boyutlu hale gelmeye başladılar. 

• Üretim teknolojisindeki gelişmeler sosyal eşitsizliğe neden olur.

• Bazı ailelerin daha çok yiyecek üretmesi, onların toplumdaki 
pozisyon ve gücünü artırır.



Tarım Toplumları (Ziraatçı)

• Tarım toplumlarında, hayvan gücünden yararlanarak daha çok 
alanı tarımsal araçlarla işleyebilme fırsatı. 

• Sabanın kullanılması sonucu daha geniş alanlar ekilebilir hale 
gelmiştir.

• Uzmanlaşmayı getirmiştir. 

• Meslekler oluşmuştur.

• Daha büyük üretim daha fazla uzmanlık demektir. Farklı 
yerleşimler ve farklı meslekler değişimin genel standardı parayı 
icat etti ve takas sistemi terk edildi.

• Kölelik sistemi başladı: Mısır Piramitleri bu dönemin ürünüdür.



Sanayi (Endüstri) Toplumları

• Sanayi toplumlarında, ileri enerji kaynaklarının kullanımı sonucu büyük 
makineler üretimde yer almaya başlamıştır. 

• Sanayi çağına kadar ana enerji kaynağı insan gücü ve hayvanlardır. 

• On dokuzuncu yüzyılda demiryolları, buharlı gemi ve trenler ulaşımı artırdı. 

• Yirminci yüzyılda otomobil motorlarının gelişimi, elektrik kullanımı, 
buzdolapları ve çamaşır makineleri ve elektronik iletişim, dünyayı daha 
küçük hale getirerek toplumların yapılarını değiştirmiştir. 

• Bilgisayarlar bilgiye  ulaşılmasını ve depolanmasını kolaylaştırmıştır. 



Sanayi Sonrası (Enformasyon) Toplumları

• Bilgisayar ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan ve pek çok 
özelliğiyle sanayi toplumundan farklılık gösteren bir toplumdur.

• Üretim, sanayi toplumunun aksine mikro teknoloji gibi fazla 
hammadde gerektirmeyen sektörlerde yapılmaya başlanmıştır. 

• Sanayi sonrası toplumlara, enformasyon toplumu da 
denilmektedir. 

• Enformasyon: Belli bir alanda ve belli bir toplumda bilgi ve 
haberlerin yayılmasına olanak sağlayan araçların tümüdür.



• Bu toplum biçiminde elektronik alanında yaşanan gelişmeler, 
insana dünyanın her yerinden bilgi sağlama olanağı 
tanımaktadır.

• Bazı sosyal bilimciler sanayi toplumunu üretimin, sanayi sonrası 
toplumu ise tüketimin sembolize ettiği gerçeğinden hareketle bu 
toplum tipini TÜKETİM TOPLUMU olarak isimlendirirler. 

• Bireyin sistemin işleyişine, yalnızca emeğiyle ve düşüncesiyle 
değil, aynı zamanda, kendi tüketimini yönlendiren ve yalnızca 
üretim sistemi içinde sahip olduğu yerin birer sonucu olmayan, 
arzu ve gereksinmeleriyle de katıldığı bir toplum biçimidir.


