
KURUMLARA GENEL BAKIŞ 

Bu başlık altında; kurumun tanımı, dar ve geniş anlamıyla kurum, toplumsal kurumların yapısı ve 

kurumsal değişmeler, kurum ve grup, kurumların işlevleri, kurumların evrenselliği ve çeşitliliği, kurum 

sınıflamaları, kurumlar ağı, kurumlar ve sosyal yaptırımlar, toplam kültür olarak kurumsal sistem, işlev ve 

süreç olarak kurumlaşma, kurumları inceleme biçimleri ele alınacaktır. 

 

Kurumun Tanımı, Dar ve Geniş Anlamıyla Kurum 

Sosyolojinin pek çok terimi gibi kurum da, gündelik yaşantımıza sık sık çeşitli kavramları adlandırmak 

için kullanılmaktadır. Mesela; korunmaya muhtaç çocukların barındıkları yerler, spor kulüpleri birer kurum 

[müessese, tesis, kuruluş] olarak adlandırılır. Bunların hepsi de kullanıldıkları bağlamda doğrudur, ama 

sosyolojik açıdan, daha farklı bir kavrama işaret etmektedir (Fichter, 1990, 110). 

Kurum kavramını, biri dar öteki ise geniş olmak üzere iki anlamda anlamak olanaklıdır. Örneğin, bir 

ilkokul dar anlamda bir kurumdur; bir lise, bir üniversite yine dar anlamda bir kurumdurlar. Ama bunların 

hepsi birden göz önüne alınmış olduğunda, geniş anlamda bir kurumu oluşturmuş oldukları görülmektedir. 

Eğitim kurumu içinde, bu dar anlamdaki öğretim kurumlarının bir koordine ve uyum içinde oldukları, ortak 

bir eğitim politikası ve yaklaşımı paylaştıkları görülmektedir (Ozankaya, 1984, 139–140). 

Herhangi bir toplumdaki yargı evleri, ticaret hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku ya da kamu hukuku 

hep dar anlamda birer kurumdurlar. Ama bunların hepsi birden toplumun koordine edilmiş hukuk 

kurumunu oluştururlar. Bu şekliyle genel olarak hukuk, geniş anlamda bir kurum sayılmaktadır (Ozankaya, 

1984, 140). 

Dar anlamdaki her bir kurum göreli bir şekilde koordinasyon ve uyum içinde düşünce, inanç ve 

davranışlardan oluşan bir bütün ise; geniş anlamdaki bir kurum ise koordine edilmiş ve uyumlu birtakım 

kurumlardan oluşuyorsa, geniş anlamdaki kurumların da kendi aralarında bir koordinasyon ve uyum içinde 

bulunmuş oldukları ve toplum düzeninin bir bütününü oluşturmuş oldukları söylenebilir. Ekonomi, hukuk, 

aile, siyasal kurum, eğitim kurumu vs. bir toplum düzeni oluşturacak ve bütünleştirecek tarzda bir uyum ve 

koordinasyon içinde bulunmaktadırlar. Bunun yanında, ilkeleri birbiriyle uyuşmayan kurumların bir arada 

bulunması birtakım uyumsuzlukların ortaya çıkmasına da sebebiyet verebilir. Örneğin; laik bir eğitim 

sistemi ile teokratik bir siyasal sistemin bir arada bulunması gibi (Ozankaya, 1984, 140). 

Genel anlamda bir menfaat birliği meydana getiren fertlerin, bu birliği yürütebilmek, 

fonksiyonlarını ifa eder hale getirebilmek üzere tesis ettikleri veya tesis edilmiş olarak buldukları 

usuller, kurum olarak adlandırılabilir. Sendika bir menfaat birliği olarak ele alınırken, kolektif pazarlık, 

grev, lokavt da kurum olarak ele alınmaktadır (Bilgiseven, 1986, 13). Menfaat birlikleri; “insanların belirli 

birtakım amaçlarını gerçekleştirmek üzere oluşturdukları uzmanlığa dayalı gruplar” olarak tanımlanabilir 

(Dönmezer, 1978, 227). 

Bir kuruma insanların üye olmaları söz konusu değildir. Daha çok menfaat birliğine üye olunmaktadır. 

Kurumlar; kanun, talimat ve nizamnamelere göre oluşmuş olabileceği gibi, örf ve adetler çerçevesinde de 

oluşmuş olabilirler (Bilgiseven, 1986, 13). 

Örf ve adetlerle çerçevesi çizilen ve daha çok insanların cemaatvari “biz” duygusunun hâkim olduğu 

kurumlar, tedrici [derece derece] olarak bir inkişaf gösterdikleri gibi, organik bir köke de sahip 

bulunmaktadırlar. Belli bir resmiyeti olmamakla beraber, toplum hayatında etkin olan ve bir yönüyle de 

doğal olarak ortaya çıkmış olan kurumlar, uyulması gereken yazılı kuralların oluşumunda etkin bir rol 

oynarlar. Ortaya çıkan bu oluşum genellikle bir ihtiyaçtan kaynaklanabilmektedir. Bu şekildeki bir işleyişin 

daha çok gelişmiş ülkelerde olduğu söylenebilir. Azgelişmiş ülkelerde ise, ise tam tersi bir gelişimin varlığı 

söz konusudur. Gelişmiş ülkelerden alınan belli yazılı unsurlara uyulması, kanun koyucu tarafından halktan 

istenilmektedir. Bu şekildeki bir kurumlaşmanın organik bir bağdan mahrum olduğu ve hiçbir zaman halkın 

gerçek ihtiyaçlarını yansıtamayacağı söylenebilir (Bilgiseven, 1986, 13–14). 

Kurum, en geniş anlamıyla; iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi toplumsal problemler ve 

ihtiyaçlarla ilgilenen büyük, yaygın teşkilatlara (şirket, banka, aile, okul vs. ) verilen isimdir. Sosyal 

bilimlerde, belirli bir iş veya amaca yönelik olan ve devamlılık gösteren kurulu usul ve kurallar 

bütününü ifade için kullanılır. Bir tanımda ise kurum, kurulmuş işlem şekilleridir. Buna göre, kurum; 
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banka değil, bankacılık; yine aile değil evlilik veya ailenin yapısıdır (monogami, poligami, çekirdek aile) (Sos. 

Bil. Ans. , 420). 

MacIver ve Page, kurumu; grup faaliyetlerinin yerleşmiş biçim ve şartları şeklinde ele 

almaktadırlar. Kurumlar; genellikle grup faaliyetlerini yürütebilmek, fonksiyonlarını yerine getirebilmek için 

tesis ettikleri veya tesis edilmiş buldukları usuller olduklarından, grupların fiili biçimlerini temsil 

etmektedirler. Bu itibarla evlilik, boşanma, miras, evlat edinme vs. aile kurumunun özel alt kurumları olarak 

ele alınmaktadırlar. Yine, toplu iş sözleşmesi, grev, lokavt ve grev özcülüğü vs. sendikaya ait olurken; 

anayasa, kanunlar ve hükümet şekilleri vs. devlet kurumunun özel alt kurumları olarak ele alınabilirler. 

Bunun yanında; sendika, devlet vb. gibi kurumların hepsi de siyaset kurumu içinde ele alınabilmektedirler 

(Sos. Bil. Ans. , 420-421). 

Sosyal kurumlar, bazı sosyologlar tarafından (Mauss, Fauconnet)  düşünce, duygu ve iş 

durumlarının bütünü diye tanımlar. Onlara göre, insan bunları istikrarlı olarak bulur ve zaman içinde 

eğitim yoluyla kazanır. Bu anlamda düşünceler, inançlar, semboller, taklitler ve taklit yoluyla geçmişten 

intikal eden yetenekler, siyasal, hukuksal ve dinsel kurumların hepsi “kurum” terimi içinde yer alır (Sos. Bil. 

Ans. , 421). 

H. E. Barnes, kurumu; “beşeri ihtiyaçları tatmin için gerekli faaliyetleri insan cemiyetinin, onlar 

vasıtasıyla teşkilatlandırdığı, istikametlendirdiği ve icra ettiği sosyal bünye ve mekanizmalar” olarak 

tanımlar (MacIver, 1994, 31). 

Kurum, toplumun belirli bir işlevi çerçevesinde örgütlenmiş, birbiriyle ilişkili adet ve 

yasalardan oluşun bir sistem olarak da ele alınmaktadır. D. Dressler, toplumsal kurumu; bir toplumdaki 

insanların, bir ya da daha fazla uzun süreli temel gereksinimlerini karşılamalarına olanak sağlayan, 

davranış ve uygulama biçimlerinin kalıcı örgütlülüğü şeklinde ele alır (Ergil, 1984, 193). 

Bazı sosyologlar kurumları; toplum hayatını düzenlemek için esas kabul edilen, kendi 

toplumlarındaki ve diğer toplumlardaki insanları birbirine bağlayan ilişkileri düzenleyen ve 

bireylerin ortak olarak tabi olduğu genel eğilim ve kanunlar toplamı şeklinde ele alabilmektedirler 

(Sos. Bil. Ans. , 421). 

İnsanlar bir birlik meydana getirdiği zaman genel olarak faaliyetlerin kolay bir şekilde ifa edilmesi ve 

parçaların birbiriyle ilişkilerinin belli bir kurala oturtulması için belli bir muamelenin ve usulün olması 

gerekmektedir. Oluşmuş olan bu usul ve muameleler genel olarak kurum veya müessese olarak kabul 

edilmektedirler. Menfaat birlikleri, kendine göre oluşturmuş olduğu menfaatin durumuna göre karakteristik 

bir müessese veya kurum biçimine sahip bulunmaktadır. Mesela, devlet bir menfaat birliği olarak ele 

alınırken, bu çerçevede oluşmuş olan birtakım müesseseleri (hükümet, yasama organı) vardır (MacIver, 

1994, 31–32). 

İnsanlar, birliklere mensup olabilirken, müesseselere mensup olamazlar. Birlik ile kurum (müessese) 

kelimelerinin birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Kilise bir birlik olurken, itikat bir müessese; sendika bir 

birlik, kolektif pazarlık bir müessese; aile bir birlik monogami bir müessese olarak ele alınabilir. Eğer bir 

şey, organize olmuş bir grup olarak ele alınıyorsa birlik; bir muamele şekli olarak ele alınıyorsa bir 

kurum veya müessesedir. Birlik daha çok, üyeliğe dayanırken, kurum ise daha çok hizmet usul ve 

vasıtalarına dayanmaktadır. İnsan; evlilik, mülkiyet, tutuklu olma müessesesine sahip olamazken, aileye, 

devlete, hapishaneye mensup olabilir. Daha geniş oluşumlar neticesi bir kurum oluşabildiği gibi, cemaatlerin 

kuruluşuna vesile oldukları kurumlar da bulunabilmektedir. Mesela; festivaller, önemli olayları ifade eden 

çeşitli merasimler, eğlenme usulleri vs. buna örnek olarak verilebilir. Bu kurumlar; belli bir zamandan sonra 

bu oluşum veya cemaati da aşarak geniş kitlelere yaygınlaşabilmektedirler. 

Burada halka ait ya da belli bir cemaat veyahut oluşum tarafından meydana getirilen kurumlarla, 

birliklerin meydana getirmiş oldukları kurumlar arasında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Halka ait olan 

kurumların daha çok, kurulmuş değil, gelişmiş (inkişaf etmiş) oldukları görülür. Yani belli bir tedrici gelişim 

süreci sonunda bir yapıya kavuşmuşlardır. Ama az da olsa diğer tür kurumların da bir gelişim (inkişaf) 

süreci sonunda nihai noktaya gelmiş oldukları söylenebilir. Çok hassas birtakım noktaların düşünülmesi ve 

hayata geçirilmesi neticesinde de kurulmuş olsa, hiçbir kurumun kesin bir başlangıcının ve “tehlikede 

olmayan bir durumunun” olduğu söylenemez (MacIver, 1994, 32–33). 
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Kısaca kurum; bir şeyi kesin, şeklî ve düzenli olarak yapma şeklidir. Her toplumda belirli 

davranışlar tekrarlanmakta ve bu tekrarlar bir davranışın kalıplaşmasına ve toplumu oluşturan bireylerce 

ortaklaşa kabul edilen bir hareket biçimi haline gelmesine yol açmaktadır. Sonuçta belirli bir usul, bir kural, 

bir davranış biçimi topluma yerleştiği zaman kurum haline dönüşmektedir. Buradan hareketle, esas 

itibariyle soyut bir mahiyet taşıyan kurumlar, toplumdan topluma değişebildiği gibi aynı toplumda farklı 

zaman dilimlerinde de değişmeler gösterebilmektedir. Zaten statikleşmiş ve bulundukları toplumda eskiden 

olduğu gibi kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmeyen kurumlar terk edilmeye mahkûmdur 

(Sos. Bil. Ans. , 421). 

Sosyal bilimciler, toplumdaki belli başlı sosyal kurumlar olarak, genelde; siyasal, hukuki, iktisadi, 

ahlaki, ailevi kurumlar ile eğitim ve dil kurumunu incelerler. Bunlardan her biri ile ilgili bağımsız sosyoloji 

dalları oluşmuştur (Sos. Bil. Ans. , 421).      

Sosyolojik açıdan kurum ne bir kişidir, ne de bir grup. Kültürün bir kısmıdır, insanların yaşam 

tarzlarının kalıplaşmış bir parçasıdır. Görmüş bulunduğumuz gibi, açık ya da kapalı davranış kalıpları; 

kişilerin oynadığı sosyal roller ve kişiler arası çeşitli sosyal ilişkilerle ilintilidir ve bu ilişkiler arasında ise 

sosyal süreçler bulunur. Sosyal ilişki ve roller, kurumun temel öğeleridir. Kurum, çoğunluğun paylaştığı ve 

bazı temel grup gereksinmelerinin karşılanması amacına yönelik, davranış örüntüleri [kalıp, şablon] 

bileşimidir. Kurumun tanımının daha iyi anlaşılabilmesi için önce kurumun özelliklerini belirtmek yararlı 

olacaktır. Kültürel bir kurum şu temel öğeleri kapsamalıdır:  

1)-Kurumu kişileştirmememize karşın her bir kurumu, sosyal gereksinmelerin karşılanmasına yönelik 

bir hedefe sahipmiş gibi düşündüğümüzde kurumların amaçlı olduklarını söyleyebiliriz. Kurumlar temel 

davranış tarzlarıdır; kurumlarla birlikte bulunan kişiler birtakım işleri gerçekleştirirler. 

2)-Kurumlar oldukça sürekli bir içeriğe sahiptir. Bir kültürde kişilerin gerçekleştirdiği kalıplar, roller 

ve ilişkiler bir süre sonra gelenekselleşir, tüm insan yapısı nesneler gibi de değişmeye uğrarlar. Ancak 

kurumsal değişme oldukça yavaştır. 

3)-Kurumlar; yapılanmış, örgütlenmiş ve eş güdümlenmiştir [koordine edilmiştir]. Kurumları 

oluşturan parçalar bir diğerlerine dayanırlar ve birbirleri üzerinde baskıda bulunurlar. Bu durum sosyal rol 

ve ilişkilerin, davranış kalıplarının yapılaşmış bileşimi olması gerçeğinden kaynaklanır. 

4)-Her kurum ne kadar diğer kurumlarla bağımlı olsa da, bir birim olarak işlemesinden dolayı yine de 

biricik bir yapıdır. Bir kültürdeki hiç bir kurum, diğerlerinden tümüyle ayrı olamaz. Her kurum, tanınabilen 

bir davranış kalıbı olarak işlevde bulunur. 

5)-Kurumlar zorunlu olarak değer yüklüdürler. Çünkü tekbiçimli davranışların yinelenmesi, hareketin 

normatif [bir kural değerini, gücünü taşıyan] kodları [bilgiyi gösteren semboller] haline gelmiştir. Bu 

kodların bazıları yazılı hukuka girer, çoğunluğu ise kişiler üzerinde bilinçaltı sosyal baskı meydana getirir 

(Fichter, 1990, 110–111). 

Bu özelliklere dayanarak kurum [institution] şöyle tanımlanabilir: Kişilerin temel sosyal 

gereksinmelerini karşılama amacıyla belirli onaylanmış ve birleştirilmiş tarzlarda oynadıkları 

oldukça sürekli sosyal kalıp, rol ve ilişki yapısıdır (Fichter, 1990, 111). 

Böylece, önemli bir sosyal gereksinimi ya da işlevi karşılamaya yönelik birbirleriyle ilişkili organize 

olmuş, normlar, sosyal ilişki ve roller kurumun temel öğesi olarak ele alınabilir. Bu kapsam dışında olan T. C. 

Elektrik Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, SSK, Emekli Sandığı vb gibi kuruluşlar kurumla 

karıştırılmamalıdır (Kızılçelik-Erjem, 1992, 267). 

Kurumlar Sosyolojisi [sociology of institutions]; toplumu, karşılıklı olarak birbirine uyarlanmış 

ve bağlı kılınmış kurumların oluşturduğu toplumsal bütün olarak ele alan ve bu bütünlüğü inceleyen 

sosyolojinin bir alt dalıdır. Aile, hukuk, ekonomi, din, siyaset, eğitim, boş zamanlar vb. gibileri, kurumlar 

sosyolojisi çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu kurumlar öncelikli olarak tek başına ele alınır ve daha sonra ise 

kurumlar arası ilişkiler ve kurumların birbirleri üzerindeki etkileri incelenir. Kurumlar sosyolojisinin 

incelemiş olduğu kurumlar, aynı zamanda sosyolojinin bir alt dalıdırlar. Din sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, 

hukuk sosyolojisi, aile sosyolojisi, iktisat sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, boş zamanlar sosyolojisi vs. olarak 

sıralanabilirler. Kurumlar sosyolojisini, bu sosyoloji dallarından ayıran temel özellik, kurumlar arası ilişkiler 
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üzerinde yoğunlaşması ve toplumu, kurumların oluşturmuş olduğu bir bütün olarak ele almasıdır (Kızılçelik-

Erjem, 1992, 268). 

Kurumlar sosyolojisi, toplumun temel ve önemli ihtiyaçları çerçevesinde teşkilatlanmış ve 

bütünleşmiş değerlerin, normların [kuralların] ve davranış kalıplarının bileşimi olan sosyal 

kurumları sosyolojik metod ve tekniklerle inceleyen bir sosyoloji dalıdır. Yani, sosyal kurumların 

sosyolojisidir (Sos. Bil. Ans. , 421-422). 

Belirli bir sosyal kurumu teşkil eden davranış kalıpları birbirini destekleyen sosyal rol ve ilişkiler 

içinde ve kurumun amacına göre örgütlenir, kurumsallaşır ve bir bütün manzarası kazanırlar. Kurumların 

kapsamı içinde bulunan davranış kalıpları, roller ve ilişkiler yıllar boyu sürekli tekrarlanır, zaman içinde 

belirli hareket prensipleri, normlar ya da “ideal davranış” niteliği kazanırlar. Bu kuralların bir kısmı örf ve 

adetler, bir kısmı kanunlar ya da diğer sosyal kontrol mekanizma ve esasları olarak karşımıza çıkarlar (Sos. 

Bil. Ans. , 422). 

H. Spencer (1820–1903), toplumu, karşılıklı ilişki içindeki birimlerin, organların ya da kurumların bir 

bütünü olarak tanımlar. Ondan sonra bazı sosyologlar, toplumu ve toplumsal yapıyı açıklarken sosyal rol ve 

sosyal kurumlardan hareket etmişlerdir. Aslında toplumu sosyal rol veya kurumlarla açıklamak arasında pek 

fark yoktur. Zira sosyal kurumlar sosyal roller destesinden ya da kompleksinden oluşurlar (Sos. Bil. Ans. , 

422). 

Spencer, sosyal kurumları fonksiyonlarına göre; koruyucu, bölüştürücü, düzenleyici olmak üzere üç 

grupta toplar. Bottomore, insan toplumunun oluşması için gerekli olan toplumda belirli sosyal görevler ifa 

eden fonksiyonel ön şartları, sosyal kurumlar olarak niteler. Bunlar; 1)-haberleşme sistemi, 2)-üretim ve 

değerlerle ilgili ekonomik sistem, 3)-yeni kuşakların sosyalleşmesiyle ilgili sistemler (aile, eğitim), 4)-otorite 

sistemi ve siyasi iktidarın bölüşümü ile ilgili sistem, 5)-dini sistem olmak üzere beş sistemi kapsar. 

Görüleceği üzere sosyal kurumlar, toplumun parçalarından ibaret olmayıp sosyal hayatın belirli alanlarıyla 

ilgili düşünce kompleksidirler. Din, siyaset, ahlak, eğitim, hukuk vb. alanları kurumsal açıdan ele alıp 

inceleyen kurumlar sosyolojisi bu alanlarla ilgili özel sosyolojilerden (hukuk sosyolojisi, ahlak sosyolojisi vb. 

) de yararlanmaktadır (Sos. Bil. Ans. , 422). 

Bir toplumsal kurum, hep birlikte koordine edilmiş ve örgütlenmiş bir göreli bütün oluşturan 

düşünceler, inançlar, gelenek-görenek ve davranışlarla maddi öğelerden (yapılar, mallar, simgeler, 

özellikler) kuruludur ve bir sürekliliği vardır. Örnek olarak; aile, hukuk, üniversite, eğitim, parlamento, 

devlet verilebilir (Ozankaya, 1984, 139). 

Bun göre bir kurumun şu iki özelliği büyük bir önem taşımaktadır: 1)-Organik bir göreli [izafi, 

rölatif] bütün oluşturması: Öğeleri arasında böyle organik bağlar bulunan bir örgüt olması. 2)-Göreli bir 

sürekliliği olması: Bir kurum, onu oluşturan bireylerle karşılaştırılamayacak ölçüde daha uzun yaşamlıdır; 

yüzyıllar buyunca sürebilir (Ozankaya, 1984, 139). 

Bu süreklilikteki göreliliğin belirtilmesi, kurumların tarihin uzun dönemleri içinde bazı önemli nitelik 

değişmelerinden (evrimden) geçtiklerini anlatmak içindir. Çok eşli ailenin yerini tek eşli ailenin alması, 

teokratik hukukun yerini laik hukukun alması, padişahlığın yerini parlamenter düzenin alması gibi 

(Ozankaya, 1984, 139). 

 

Toplumsal Kurumların Yapısı ve Kurumsal Değişmeler 

Her toplumda insanların ihtiyaçlarına göre birtakım kurumların daha fonksiyonel olduğu görülebilir. 

Bunun yanında bir fonksiyonun belli bir kurum tarafından yerine getirilmiş olmasını da toplumların 

homojenlik-heterojenliği belirler. İlkel toplumlarda birçok fonksiyonun aile ya da akraba topluluğu içinde 

yerine getirilmiş olduğu görülürken, daha başka bir çağda, dinin daha fonksiyonel bir görevde olduğu 

görülebilir. Modern toplumlarda ise daha çok bir işbölümü ve uzmanlaşmadan bahsedilebilir. Ondan dolayı 

her alanda kendine mahsus bir kurum teşekkül etmiştir. Yalnız, bu kurumlar birbirini büyük oranda 

etkilerler. Bir kurumdaki herhangi bir değişimin diğer kurumlarda, o kurumla ilişkisine göre bir değişmeye 

sebep olduğu söylenebilir (Ergil, 1984, 196). 

Her kurum birbiriyle ilişkili bir dizi yasalar, gelenekler ve göreneklerle, daha iyi bir ifadeyle 

bütünleşmiş kurallarla düzenlenir. Bir kurumu oluşturan temel ya da öz, bu karşılıklı bağlantılı kurallar 
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topluluğudur. Kurumda yer alan bireylerin davranışları, bu kurallarla belirlenen kalıplar içinde biçimlenir. 

Mesela; yasama organı, seçmenlerin gizli oy, açık sayım ve eşit oy hakkı kuralları çerçevesinde birbirleriyle 

yarışan adaylar arasından beş yılda bir seçmiş oldukları üyelerden kurulu olan bir kurumdur. Yasama 

organının belli yetkileri bulunurken, belli yetkilerden ise yoksundur. Bir devlette yasama gibi, yürütme, 

yargı, polis, kamu yöneticileri vs. diğer organların iş paylarını da belirleyen bütünleşmiş kurallar dizisi, geniş 

anlamda siyasal kurumu oluşturmaktadır (Ozankaya, 1984, 141). 

Kurumlaşmış olan şey, toplumda düzenin korunma biçimini ve yolunu belirleyen kurallar, gelenek ve 

göreneklerdir. Üyeler, yapılar, rozetler, bayraklar vb. araç gereçler ise bu kurallar topluluğunu simgeleme, 

temsil etme özellikleri ile kurumu göze görünür kılarlar. Bu nedenle insanların bu araç gereçleri ve nesneleri 

nasıl kullanmış olduklarına bakmak ve simgesel bir çözümlemede bulunmak önemlidir (Ozankaya, 1984, 

141–142). 

Her kurum kendine has bir karakter [davranış biçimi, seciye] geliştirmektedir. Kurumun oluşumunda 

belli amaç ve hedefler, kurumun oluşumuna katkıda bulunurken, zamanla bu amaçlarda değişim olur ve 

kurum yeni koşullara uyma yönünde bir değişim içine girer. Kurumun yapısındaki bir değişme, yeni 

koşullara uyum sağlamak suretiyle gelişimine ve karakterini korumasına veya gelişememesine ve 

yozlaşmasına neden olabilir. Değişmenin hangi yönde olacağı ise, belli bir yönde ağır basan toplumsal 

güçlerin etkinliğiyle açıklanabilir. 

İnsan toplumları, daha az kurumlaşmadan daha çok kurumlaşmaya doğru bir gelişim 

göstermektedirler. Bu durum tabloda şu şekilde gösterilebilir (Ergil, 1984, 202). 

 

İNSAN KÜMELERİNİN KURUMLAŞMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

YAPISAL 

ÖZELLİKLER 

DAHA AZ KURUMLAŞMIŞ DAHA FAZLA KURUMLAŞMIŞ 

Kümenin yapısı ve 

örgütlenmesi 

alanında 

Küçük ve yöresel, gevşek 

örgütsel yapı ve az sayıda 

resmileşmiş kural 

Büyük çaplı ve yaygın; birçok kural içeren 

yükse düzeyde bürokratikleşme 

Önder 

gözetimindeki 

etkileşim alanında 

Birincil ilişkiler; tanışlar-arası 

iletişim, yönetenler (önderler) 

ile yönetilenler arasında pek az 

fark 

Resmi görevliler ve üyeler arasında belirgin 

bir fark; otorite hiyerarşisi 

 

Önderlik tipi 

alanında 

Bir davaya duygusal bağlılık; 

önderler kendilerinin kutsal bir 

çağrıya uyduklarına inanırlar 

“Dava” ya da amaca ilişkin olarak işin 

gerektirdiği oranda ilgi; yerleşik 

uygulamalara ve geleneklere aşırı bağlılık 

 

Üyelerin bağımlılığı 

alanında 

Örgütsüzlüğün verdiği 

güçsüzlükle bireyler toplumun 

kendilerini birçok şeyden 

yoksun bıraktığına inanırlar; 

genellikle eleştiriye ve isyana 

yönelirler 

Normlar ve değerler daha belirgin olduğu 

için, toplumsal yaşamı daha kolay 

benimserler; kendilerine sistemin koşulları 

içinde daha fazla olanak sağlamaya 

çalışırlar; uzlaşma ve uyuşmaya 

yatkındırlar 

 

Her kurum, üstlendiği işleri yerine getirebilmek için, üyeleri arasında bir işbölümü yapar ve bu amaçla 

türlü iş paylaşımını bu amaçla türlü iş paylaşımını tanımlayan kurallar oluşturur. Mesela; ailede baba, anne, 

çocuk, büyük baba, büyük annenin bulunması ve her birine belli bir görev ve sorumluluğun verilmiş olması. 

Yine aileler arası ilişkilerde kan bağlılığı ya da dünürlüğün bulunması belli bir işbölümünün varlığını 

göstermektedir (Ozankaya, 1984, 142). 

Kurumlar durgun değil dinamik [devingen] bir nitelik taşırlar ve belli değişimlerden geçerler. Bir 

kurumdaki herhangi bir değişim bir başka kurumda da bir değişimin yaşanmasına sebebiyet verebilir. 

Kurumsal değişmeler genel olarak üç biçimde görülebilmektedirler. Bunlar; 

1)-Temel toplumsal işlevlerin yeni bir içerik ve öz kazanması ve değişik biçimlerde yerine getirilmesi. 

Örneğin, teokratik siyaset kurumunun yerini laik bir siyaset kurumuna bırakması. 
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2)-Bir kurumdaki bunalım ya da etkin işleyiş durumunun öbür kurumların işlevlerini yerine getirişini 

etkilemesi. Örneğin, ekonomik kurumdaki bunalım ya da bolluk durumunun ailede doğumları azaltması ya 

da arttırması. 

3)-Bir kurumun kimi işlevlerinin başka kurumlarca üstlenilmesi. Örneğin, Aile kurumunun bazı 

işlevlerini okul, işyeri, meslek dernekleri, sinema, tiyatro, spor alanlarının yerine getirmesi (Ozankaya, 1984, 

142–143). 

Özellikle çağdaş toplumlarda sık sık karşılaşılan bir durum, bir toplumsal kurumun bir bireyden 

bekledikleri ile bir başka kurumun aynı bireyden beklediklerinin çelişkili olması durumudur. İşyerinin 

bireyden beklentileri ile aile kurumunda babalık ya da annelik konumunun beklentileri çeliştiğinde buna rol 

çatışması denir. Toplumlar, böyle durumlarda, kurumlardan hiçbirini gözden çıkaramayacaklarına göre, bu 

değişik kurumların beklentilerini birbirine uyarlamaya çalışmalıdırlar (Ozankaya, 1984, 143). 

 

Kurum ve Grup 

Kurum ve grup terimleri genellikle karıştırılmaktadır. Bu terimlerin eş anlamlı olmadıklarını bir kez 

daha vurgulamakta fayda var. Bu terimlerin tekabül ettiği kavramlar bilinebilirler ve birbirlerinden 

kolaylıkla ayırt edilebilirler. Çünkü o kavramların tekabül ettiği nesneler gerçekte de birbirinden farklıdır. 

Kuşkusuz kurum kavramı, bir soyutlamadır; ancak kendi başına kültürün herhangi bir maddi nenesi kadar 

gerçek ve o nesneden çok daha önemlidir (Fichter, 1990, 111). 

Teknik tanımı açısından kurum, bir grup insana tekabül etmez. Kişiler ile bu kişilerin gerçekleştirdiği 

davranış kalıpları arasında fark bulunmaktadır. Kişinin yaptığı, gruptan farklıdır. Davranış kalıpları, süreç ve 

roller kurumsallaşmıştır, fakat kişiler ve gruplar kurumsallaşmamıştır. Grup, kurumları gerçekleştiren 

kişilerin oluşturduğu bir çoğulluktur. Üniversite, eğitimsel bir kurum olarak adlandırılır ve düzenli bir 

davranış sistemini izleyen bir küme kişiden oluşur. Aynı biçimde siyasal kurumlar da siyasetçilerden değil 

fakat siyasal olarak adlandırılan davranış çeşitlerinden oluşur (Fichter, 1990, 111). 

Bir grup insanın içsel tutumları ve dışsal alışkanlıkları, temel toplumsal gereksinmelerinin ortaklaşa 

tatminine yöneltilmiştir. Töreler, folkway'ler [bir yöreye özgü adetler] ve görenekler; şeyleri birlikte 

gerçekleştirmenin kurumsallaşmış yollarıdır. Tesadüfî insan etkinlikleri değildir. Bilinebilen ve değer verilen 

hedeflere doğru kanalize edilmişlerdir. Kişiler; süreçleri ve rolleri gerçekleştirirken bir yandan da söz 

konusu süreç ve rolleri birbirine bağlamış ve dolayısıyla hepsini bir kurum olarak bir araya getirmiş olurlar 

(Fichter, 1990, 112). 

 

Kurumların İşlevleri 

Grup yaşamındaki kişilere kurumun ne derece etkili olduğunun ortaya çıkması için öncelikli olarak 

birtakım ön değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. İlk olarak, bir kurumun nesnesi ve amaç itibariyle 

grubunkiyle aynı olduğu söylenebilir. Ekonomik, dinsel ve siyasal gruplar; kültürün kurumsallaştırdığı 

ekonomik, dinsel ve siyasal amaçlar için bir çaba sarf ederler. İkinci olarak, grubun yerine getirmiş olduğu 

işlevler, kişiler tarafından kalıplaşmış tarzlarda oynanan kavramsal ve dışsal etkinliklerdir. Kişiler, günlük 

yaşantılarındaki sosyal rol ve ilişkilerinde kurumun temel içeriği olan bu etkinlikleri gerçekleştirirler. 

Üçüncü olarak, kurumsallaşmış hedefler ve kalıplaşmış etkinliklerden başka bir de, tüm kurumlar 

toplumdaki kişiler için belli genelleşmiş birtakım işlevleri yerine getirirler (Fichter, 1990, 112). 

Burada söz edilen konu sadece kurumların genel işlevleri olmaktadır. Kurumların işlevleri, bireyler ve 

gruplar üzerindeki etkilerine göre ele alınmış olduğunda, kurumların işlevlerinin olumlu ve olumsuz olmak 

üzere ele alınabilir. Kurumların olumlu işlevleri, gruplarda yüksek düzeyde bütünleşme ve koordinasyonun 

oluşmasını sağlar. Kurumların olumlu işlevleri şöyle sıralanabilir: 

1)-Kurumlar, kişilerin sosyal davranışlarını kolaylaştırırlar. Toplumun düşünce ve eylem tarzları; 

birey topluma girmeden önce büyük ölçüde planlanmış ve düzenlenmiştir. Kişi, şeyleri nasıl yapacağını 

öğrenmek veya keşfetmek için zaman ayırmak zorunda kalmamaktadır. Çünkü kişi “nasıl” sorusunun 

yanıtlarını sosyalizasyon süreci içindeyken öğrenmiş ve bu davranış tarzlarına alışmıştır. Kişinin pek çok 

davranışını akıldışı veya otomatikleşmiş gibi görürüz. Çünkü davranış kurumsallaştırılmıştır (Fichter, 1990, 

112). 
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2)-Kurumsallaştırılma işlevinin bir sonucu olarak kurumlar, bireylere hazır yapılmış sosyal rol ve 

sosyal ilişki formları temin ederler. Temel rol ve ilişkiler, -bu rol ve ilişkiler insan ürünü olsa bile- bireyler 

tarafından “keşfedilmemiş”tir. Pek çok örnekte kişi, başkalarıyla ilişkisinde ve rollerin oynanmasında hangi 

davranışın kendinden beklendiğini bilir. Kurumlar bireye, bireyin kendi özel yetenek ve dileklerini 

geliştirebileceği, önceden var olan roller temin ederler. Birey; işletme yöneticisi, hukukçu, eş, basketbol 

oyuncusu vb. rollerde neyin olacağını ve neyin beklendiğini bildiği için, kendini rolün oynanmasına 

uydurmayı başarır. Bu; özünde, rolün kurumsallaştırıldığı anlamına gelir (Fichter, 1990, 112). 

3)-Kurumlar, toplam kültürün istikrarlılığı ve eşgüdümü için birer ajan olarak da hizmet ederler. 

Süreklilik, sağlamlık, dayanıklılık insan davranışlarını istikrarlı ve uyumlu hale getiren kurumlar sayesinde 

sağlanır. Kurumsallaşmış düşünme ve davranma yolları insanlar için bir anlam ifade eder ve bir güvenlik 

aracı sağlar. Kişilerin büyük çoğunluğunun onayladığı normal ve uygun roller haline gelirler. Dinamik 

kültürlerdeki kurumların öğeleri değişebilirken, temel kurumlar istikrar ve dayanıklılık içinde var olmalarını 

sürdürürler. 

4)-İstikrar işleviyle yakından bağlantılı bir gerçek de, kurumların davranışları kontrol etme 

yönelimleridir. Kurumlar, toplumun sistemli beklentilerini içerirler. Kurumlar var olduğu için, kişiler diğer 

kişiler arasındayken nasıl düşünüp davranması gerektiğini bilir. Grup davranışı genellikle bilinçaltında 

sürekli yinelenmelerle düzenlenir. Bir planlama gereksinimi doğduğunda da normal prosedürün doğrusu, 

kurumlardan kolaylıkla araştırılıp bulunabilir. Birey ve gruplar için kurumlara uymak, kurumlardan 

sapmaktan daha kolaydır. Kurumların sadece var olmaları bile, sosyal baskı yoluyla, olası sapkın grupların 

davranışlarının düzeltilmesinde etkili olur (Fichter, 1990, 113). 

Kurumların bu olumlu işlevlerinin yanında olumsuz birtakım işlevlerinden de bahsedilebilir. Hiçbir 

kültür tüm parçalarıyla, herkesin optimum [en elverişli durum] düzeyde kazançlı olmasını sağlayacak 

biçimde işlemediğinden, kurumların işleyişinde belli güçlüklerin doğması kaçınılmaz olur. Kurumların 

olumsuz işlevleri şöylece sıralanabilir: 

1)-Genel kurumların temel olumuz işlevi, zaman zaman sosyal ilerlemeyi engellemelerinde ortaya 

çıkar. Kurumlar, sosyal davranışın koruyucusu ve sürdürücüsü oldukları için, katı olma ve değişmeyi önleme 

eğilimindedirler. Bu tutuculuk iki katlı bir işlev gösterir. Kurumlar, bazen bir davranış kalıbını, o davranışla 

temsil edilen değerin modası geçmiş olsa bile korurlar. Öte yandan bazen de, kişilerin çoğunluğunun dışsal 

davranışı ile oldukça uyumsuz olan sosyal değerleri korurlar (Fichter, 1990, 113). 

2)-Kurumlar, bazen bireylerin sosyal kişiliğini engellemeye de yol açarlar. Kültüre uymayan, 

kültürdeki kurumların kontrolüne karşı çıkmaya kalkışan kişiler acayip olarak görülür. Bu kişiler, 

kurumların kendilerini katı bir biçimde sakinleştirmesine izin vermeye pek istekli olmadıkları için, uyumsuz 

olabilirler. Bu kişiler, kısa sürede şu veya bu çeşit bir sapkın kişi olurlar; reform hareketlerine katılır, suç 

davranışlarına kalkışır veya başkalarının kültürel olarak anormal gördükleri bir biçimde davranırlar. Mutlak 

bir bireysel özgürlük hiçbir toplumda yoktur. Ancak, kişisel engellemelerle, bireyciliğin yüce bir ideal olarak 

tanındığı, fakat aynı zamanda kurumların insanları uyuma zorladığı yerlerde sık sık karşılaşılır (Fichter, 

1990, 113). 

3)-Olumsuz işlevlerden bir diğeri ise, sosyal sorumluluğun karıştırılmasıdır. Tümüyle moda dışı olan 

eski davranış tarzları zaman zaman bazı bireyleri sıkar ve reform gerektirir. Ancak, hiç kimse bu davranış 

tarzlarının değiştirilmesi sorumluluğunu almazsa yaşamalarını sürdürürler. Sorumluluk karışmasının kanıtı; 

kişiler “sistem”den yakınmaya başladıklarında veya davranışlarını yerleşik alışkanlılara bağlayarak haklı 

çıkarmaya kalkıştıklarında açıkça ortaya çıkar. Bir kurum, kişiler üzerinde haksızlık yapabilir, ancak 

kurumun uzun bir geçmişinin bulunması kurumu adeta haklı kılar. Bazı durumlarda ise, değişmeden korkan 

kişilerin, yerleşikliğin rahatsızlığını ve uygunsuzluğunu kabul etmeyi yeğledikleri görülür (Fichter, 1990, 

114). 

Bunun yanında kurumların açık ve örtülü birtakım işlevlerinden de bahsedilebilir. Toplumsal 

kurumların açıkça amaçlanmış işlevleri yanında, amaçlanmış olmayan, öngörülmediği halde ortaya çıkan 

işlevleri ya da etkinlikleri de olabilmektedir. Mesela; okulun açık işlevi okur-yazar, yurttaşlık bilincine sahip, 

mesleği olan bireyler yetiştirmek olarak sıralanabilir. Okullar bu işlevlerinin yanı sıra, amaçlanmış 
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olmamakla birlikte “çocuk ve ergin nüfusu çalışma yaşamının dışında tutmak”, “bireyler arasında arkadaşlık 

bağlarını oluşturmak” vb. gibi işlevleri de yerine getirebilmektedirler (Ozankaya, 1984, 142). 

 

Kurumların Evrenselliği ve Çeşitliliği 

Kurumların bir parçası olan kalıplar, roller ve ilişkiler her toplumda bulunurlar. Kalıp, rol ve ilişkiler 

her yerde sistemli bir biçimde, kurumlar içinde düzenlenmiştir. Temel kurumlar, her yerde zorunlu olarak 

bulunur, hem de sosyal davranışları kurumsallaştırırlar. Her toplumda temel evrensel sosyal gereksinmeler, 

kültürel olarak onaylanmış ve sistemli bir tarzda karşılanırlar. Temel kurumlar (aile, eğitim, din, ekonomi, 

siyaset, hukuk, boş zaman değerlendirme) kültür için son derece önemlidir. Bunlarsız bir hayat 

düşünülemez (Fichter, 1990, 114). 

Temel kurumların bulunmadığı ilkel, çağdaş ya da tarihsel hiç bir toplumun varlığı ispat edilememiştir. 

Bu gerçek hiç şüphesiz, kurumlar için duyulan temel zorunluluğu ortaya koymaktadır. Öte taraftan, bu 

kurumların karşıladığı en alt düzeydeki temel gereksinmelerin çok çeşitli olabileceği de söylenebilir. Kendi 

kültürü dışındaki başka bir kültürü tanıyan fertler, başka kültürdeki aile alışkanlıklarının, dinsel törenlerin, 

boş zamanları değerlendirme eğilimlerinin ve diğer kurumsallaşmış kalıpların dikkati çekecek ölçüde 

farklılık arz etmiş olduğunu görürler. Eğitimsel, ekonomik ve siyasal olayların ortaya çıkışı ve işleyişi 

toplumlardan toplumlara, kültürlerden kültürlere çeşitlilik gösterir (Fichter, 1990, 114). 

Evrenselliğin ve çeşitliliğin böylesine bir bileşim sergilemesi, sosyal davranışın potansiyel güçlerinin 

ne derece esnek olduğunu göstermesi bakımından dikkate değerdir. Sosyolojinin bulgularına göre, 

dünyadaki kişiler bazı açılardan birbirine benzer, bazı açılardan da birbirinden farklılıklar gösterirler. 

Burada dikkati çeken ilk nokta; insanların sosyal gereksinmelerinin karşılanmasında büyük bir uyumluluk 

ve maharet göstermeleridir. İkinci nokta ise; insanların, belli bir düzeyde alternatif kararlar geliştirip bunlar 

arasında bir seçim yapabilmesidir. Üçüncü olarak da; insanların yaşamış oldukları coğrafi çevrenin büyük 

birtakım farklılıklar göstermesi ve bu çevrenin, insanların sosyal davranışlarını geliştirme tarzları üzerinde 

belli derecelerde etkide bulunması olarak ele alınabilir (Fichter, 1990, 114–115). 

 

Kurum Sınıflamaları 

Sosyal gruplar pek çok biçimde sınıflandırılabilir. Gruplara çeşitli bakış açılarından bakmak 

mümkündür. Gruplar gibi kurumlar da farklı bakış açılarından bir sınıflamaya tabi tutulabilirler. Bazı 

kurumlar, son derece zorlayıcı olabilirken, bazıları ise kişiler üzerinde daha az bir yaptırıma sahip olabilir. 

Bazı kurumların uygulamaları, toplum ölçüsünde yaygın olurken bazıları da yerel olarak bulunabilir. Yine 

bazıları yüksek sosyal değerlere sahipken, bazıları da daha alt düzeyde bir değere sahip olabilir (Fichter, 

1990, 115). 

Kurumlar temel ve yardımcı olmak üzere ikiye ayrılabilir. Böylesi bir ayrımın daha çok, evrensellik, 

zorunluluk ve önemlilik ilkeleri esas alınarak yapıldığı söylenebilir. Katılımın yüksek sayıda olması, toplum 

için temel bir unsur olması ve toplumun refah düzeyi için önemli olması bakımından şu kurumlar üzerinde 

durulabilir: Aile, eğitim, din, ekonomi, hukuk, siyaset ve boş zamanları değerlendirme (Fichter, 1990, 115). 

Yardımcı kurumlar, temel kurumların sahip olduğu özelliklere sahip değildirler. Yardımcı kurumlar; 

temel kurumların içinde yer alan sayısız, küçük ölçekli ve çeşitlilik gösterenlerdir. İnsanların hayatında 

temel bir kurum gibi karşılaşılmasına rağmen yardımcı kurumlar, bir temel kurumun altında sıralanabilecek 

bir özellik gösterirler (Fichter, 1990, 115). 

Roller, kalıplar ve ilişkiler; kurumların içinde yer almakta ve sosyal yaşamın devamında insanların 

bütünü tarafından kullanılan unsurlar olmaktadırlar. Kısaca, belli başlı kurumlar ve yardımcı kurumlar 

şöyle sıralanabilir: 

1)-Aile Kurumu ilk bakışta cinsel ilişkileri ve çocukların doğumunu düzenleyen veya standartlaştıran 

bir kurum gibi görülmektedir. Ama belli bir süreç içinde ele alındığında daha farklı fonksiyonların ortaya 

çıktığı görülür. Aile kurumunun en yaygın olan formu; erkek ve kadının çocuklarıyla birlikte aynı evde 

yaşadığı monogami olmaktadır. Bu temel kurumun altında; nişanlılık, evlilik, çocuk bakımı, yasal ilişkiler ve 

bunun gibi alt kurumlar yer alır (Fichter, 1990, 115–116). 
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Aile; üreme, çocukların yetiştirilmesi ve erken yaşlarda toplumsallaştırılması, sevgi ve ilgi sağlama, 

üyelerine statü sağlama gibi fonksiyonları yerine getirebilmektedir. Özellikle modern dönemde ailenin 

fonksiyonlarının başka birtakım kurumlar tarafından yerine getirilmeye başlanması, ailenin; kurum 

olmaktan çıkıp eşit hakların olduğu bir yakın dostluk birliğine dönüştüğü şeklinde birtakım yorumların 

yapılmasına sebep olmuştur. Bu görüşün geçerli bir yönü olmakla birlikte, ailenin yine de temel bir 

fonksiyon üstlenmiş olduğu ve toplumsal ilişkilerde belirleyici bir rol oynamış olduğu söylenebilir. 

2)-Eğitim Kurumu, gayri resmi olarak evde ve genel kültürel çevrede ve yine resmi olarak toplumun 

karmaşık eğitimsel düzenlemelerinde gerçekleştirilen sistemli bir sosyalizasyon sürecidir. Bu kurum içinde; 

not verme, sınav, mezuniyet, dereceler, ev ödevleri, takdir ve teşekkür belgeleri yer alır. 

3)-Ekonomi Kurumu; sayesinde topluma maddi ürün ve hizmetlerin sağlandığı kalıplaşmış sosyal 

davranışlardan oluşur. Mal üretimi, dağıtımı, mübadelesi (değiş-tokuş) ve tüketimiyle ilgili konular ele 

alınmaktadır. Yardımcı kurumları; Kredi ve banka, defter tutma, reklâm, pazarlık vb. şeklinde sıralanabilir. 

4)-Siyaset kurumunun, kamu düzeninin ve genel yönetimin sağlanmasına yönelik bir işlevi vardır. 

İçinde yer alan alt kurum olarak; yasal sistem, ordu ve polis sistemi, kamu hizmetine seçilme ve atanma, 

yabancı ülkelerle diplomatik ilişkiler kurulması vb. gibi sıralanabilir. 

5)-Din Kurumu, kişinin Tanrı ile ilişki kurma gereksinmesini karşılarlar. Dua ve ibadet formlarında 

ifade edilir. Dışsal ve kavramsal davranış kalıplarının doğruluk veya yanlışlığına işaret eder, moral ve etik 

sistemleri içerirler. Yardımcı kurumları arasında; din adamı-cemaat ilişkisi, dua sitemleri ve dini törenler 

gösterilebilir. Büyü ve boş inanların [kaynakları bilimsel ve dinsel temellere dayanmayan, biçimci inanma] 

kurumsallaştırıldığı da bilinmektedir. 

6)-Boş zamanı değerlendirme kurumu, kişinin fiziki ve zihni dinlenme gereksinmelerini karşılar. 

Yardımcı kurum olarak da; oyun, spor, dans, resim, müzik, drama gibi estetik sanat sistemlerini içerir 

(Fichter, 1990, 115–116). 

7)-Hukuk Kurumu, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü ile 

ilgilenirken, çoğu zaman hukuk kurumunun siyaset kurumu içinde ele alınmış olduğu görülmektedir. 

Toplumdaki yasalar esas alınmak suretiyle yargı işlevi yerine getirilmektedir. 

 

Kurumlar Ağı 

Kültür ve toplumun sürekliliği için, temel kurumların karşılıklı bağımlı işleyişinin koordine edilmiş ağı 

son derece önemlidir. Hiç bir kurum kendi başına var olamaz, her bir kurum çeşitli derecelerde diğerlerini 

etkiler ve diğerlerinden etkilenir. Temel ve yardımcı kurumlar, kişi ve gruplarca oynanan sosyal ilişki ve 

roller yoluyla birleşirler (Fichter, 1990, 116). 

Kurumların karşılıklı bağımlılığı çeşitli biçimlerde gösterilebilir. Örneğin; büyük, karmaşık ve 

sanayileşmiş bir toplumda ekonomik kurumların düzenli işleyişinin zayıflaması, diğer kurumlar üzerinde 

ciddi etkilerde bulunacaktır. Bunun en açık tarihsel örneği önemli bir ekonomik krizdir. Ekonomik krizler, 

kişilerin içinde yaşadığı diğer kurumsallaşmış rollerinin tarzlarında değişmeye yol açar. Aynı şekilde aile 

yaşamı veya siyasal kurum kalıbındaki önemli değişmeler de diğer kurumları ciddi olarak etkiler (Fichter, 

1990, 116). 

Kurumlar arası bu sıkı bağımlılık yüzünden zaman zaman bir yardımcı kurumun hangi temel kuruma 

bağlanması gerektiği sorusunu cevaplandırmak güçleşir. İnsan, toplam bir kişilik olduğu için, davranış 

kalıpları çeşitli kurumlarla çakışır. Temel ve yardımcı kurumların iç içe girmelerinin bir örneğini spordan 

verebiliriz. Sözgelimi, atletizm sporunun bazı formları hem boş zaman değerlendirme hem de ekonomi 

kurumuna girebilecek yardımcı kurumlardır. Öte yandan aynı spor formları eğitim ve din kurumunun 

yardımcı kurumları olarak da görülebilir (Fichter, 1990, 116–117). 

Bu karmaşıklığa daha pek çok örnek vermek mümkündür. Bütün bu örnekler, hiç bir sosyal grubun, saf 

olarak sadece tek bir kurumun kalıplarını kullanmadığını gösterir. Bir dini grup öncelikle din kurumunun 

işlevini izler, ama bu grup aynı zamanda çocukların eğitimi, dinlenme, para toplama ve harcama gibi diğer 

kurumsallaşmış işlevleri de yerine getirirler. Aynı biçimde devlet de bir yandan siyaset kurumu olarak 

işlevde bulunurken, bir yandan da aile, ekonomi, eğitim ve diğer kurumların gelişimini hızlandırıcı işlevlerde 
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bulunur. Bu örnek bize hiçbir kişi veya grubun saf olarak siyasal olamayacağı gerçeğini gösterir (Fichter, 

1990, 117). 

Kurumların kültür ağı içinde yan yana bulunmalarına ve bir diğerlerine zorunlu olarak bağımlı 

olmalarına karşın, yine de birbirleriyle her zaman armoni [uyum] içinde bulunmuş oldukları söylenemez. 

Karşıt amaçlı veya en azından bir dereceye kadar uyumsuz olan çeşitli kurumsallaşmış kalıp örnekleriyle her 

zaman karşılaşılabilir. Bu uyumsuzluğun basit bir örneği ekonomi ve din kurumlarında görülebilir. 

Ekonomik kurumun birincil amacının kâr sağlamak, din kurumunun da birincil amacının Tanrı ve insanlığa 

hizmet uğruna kendi çıkarlarından vazgeçmek olarak belirlendiği bir toplumda yaşayan bir kişi eğer her iki 

kurumda da beklenen rolleri oynamaya çabalarsa sonunda bir düzensizlik ve karışıklığın ortaya çıkma 

ihtimali vardır (Fichter, 1990, 117). 

Sosyal kişinin her kurum içindeki pek çok alternatif kalıp arasından seçim yapabileceği doğru olmakla 

birlikte, kişi yine de en standart ve onaylanmış kalıpları seçme eğilimindedir. Onaylanmış baba ve koca 

kalıplarını benimseyip gerçekleştirmekte olan bir erkek kolaylıkla yoksul kiracılardan aşırı kira istemeyi “iyi 

iş” olarak değerlendirebilir. Bir din adamı yanındaki insanlarla birlikte bir başka temel veya yardımcı 

kurumun içinde yer alabilir. Kurumlar arası bağın, bireylerin davranışlarına yansıyan bu zayıflıkları her 

zaman bireylerce açık seçik bir biçimde anlaşılmayabilir. Ancak şu veya bu kurum çerçevesinde onaylanmış 

olmaları ve beklentilere uymaları yüzünden de davranış kalıpları olarak kullanılabilmektedirler (Fichter, 

1990, 117). 

Bir toplumdaki belli başlı gereksinimlerin her birini başlı başına karşılayan kurumlar bulunmakla 

birlikte, bunlar söz konusu gereksinimleri yerine getirmede tek başlarına sorumlu değildirler. Örneğin; aile 

kurumunun bir bölüm işlevlerini okulun, ekonomik ve siyasal kurumların, dinlenme-eğlenme kurumlarının 

da yerine getirmekte olduğu görülmektedir (Ozankaya, 1984, 142). 

 

Kurumlar ve Sosyal Yaptırımlar 

Kişiler, yüksek veya düşük statülere göre mevkilendirilebilecekleri gibi roller de farklı düzeylerde 

değerlendirilmektedirler. Bazı kişi ve davranışlar onaylanırken, bazıları onaylanmaz. Bundan dolayı her 

kültürde kurumlar düzenli bir biçimde mevkilendirilmiştir. Temel kurumlar, yardımcı kurumlardan daha 

önemlidir (Fichter, 1990, 117). 

Ancak mihver [önemli, odak noktası konumunda olan] kurumlar en önemli kurumlar olarak ele 

alınmaktadır. Bilindiği gibi, kişinin oynadığı birçok rolden birisi, kişinin anahtar rolü sayılmaktadır. Anahtar 

rol, kişinin diğerleri tarafından en önemli ve en etkili olarak görülen rolüdür. Birey için anahtar rol ne ise, 

mihver kurum da kültür için odur. Mihver kurumların tarihsel örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. 

Roma'da siyaset kurumu, Çin'de aile kurumu, Hindistan'da din kurumu ve Amerika'da ekonomi kurumu 

mihver kurum olarak ele alınabilir (Fichter, 1990, 118) 

Mihver kurumun diğer kurumların önüne geçmesi, toplumdaki kişilerin onayına bağlıdır. Bir başka 

değişle mihver kurumda ifade edilen değerle, oynanan roller ve gerçekleştirilen işlevler halkın genel onayına 

sahip bulunmalıdır. Sonuçta kişiler de diğer kurumlardaki rollerinin birtakım yanlarını, mihver kurumun 

beklenti ve talepleri yüzünden “kurban etme” zorunda kalırlar. Bu durum, temel kurumların birbirine 

bağımlılığının açık bir örneğidir. Mihver kuruma ne kadar çok önem verilirse, mihver kurumdaki ciddi bir 

huzursuzluğun toplam kültür üzerindeki etkisi de o ölçüde büyük olacaktır (Fichter, 1990, 118) 

Öte yandan toplumda yüksek değer atfedilen kurumlar kadar, cezalarla değerlendirilen birtakım 

yardımcı kurumlar da vardır. Örneğin; suçun olumsuz olarak değerlendirilmesine karşın, ekonominin 

yardımcı kurumları içinde suçlu davranış kalıpları yine de bulunur. Kumar, geniş ölçüde dışlanan bir boş 

zaman değerlendirme kurumudur. Bilet sahtekârlığı ve rüşvet gibi davranışlar genelde oynanmasalar da, 

kurumsallaşabilme olanağını bulmuşlardır. Bu davranış formlarının sosyal problem haline gelmesinin 

incelenmesi ayrı bir çalışma konusudur (Fichter, 1990, 118). 

 

Toplam Kültür Olarak Kurumsal Sistem 
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Temel kurumlar, tüm parçaları işleyen, tam ve sürekli bir ağ, bir sistem olarak 

kavramsallaştırılmaktadır. Bu ağ, toplumun kültürü olarak adlandırılabilir. Bir kurumsal sistemi daha 

açıklıkla görebilmek için, şu noktaların göz önünde bulundurulması yararlı olur: 

1)-Bir mihver kurum çevresinde kümelenen temel kurumların pozisyonunu dikkate alan bir 

kavramsallaştırma yapılabilir. Buradaki her bir temel kurum içine, daha sonra yardımcı kurumlar 

yerleştirilir. Yardımcı kurumların bazıları temel kurumlarla çok yakın bir bütünleşme gösterirken, bazıları 

da temel kurumlarla oldukça kısmî bir ilişki sergileyebilir. 

2)-Temel kurumlar, izledikleri hedeflere göre belirlenebilirler. Temel kurumların kültüre göre değişen 

önem pozisyonları [durum, konum] çeşitli ölçütlere [kıstas, kriter] dayanılarak sergilenebilir. Sözgelimi 

temel kurumun “güç pozisyonu”, onun diğer kurumlar üzerinde uyguladığı üstünlük ve kontrol derecesiyle 

belirlenebilir. Böylece o temel kurumun, diğer kurumları ne ölçüde etkisi altına aldığı ortaya çıkar. 

3)-Kalıp, rol ve ilişkiler belirli merkezî hedefler çevresinde kurumsallaşmış olduğu için kurumlar, 

eylemde bulunan kişinin bakış açısından da incelenebilir. Her kurumun pozisyonu ve önemi, kişilerin ona 

verdiği ilgi derecesi, ayırmış olduğu zaman ve enerji miktarıyla gösterilebilir. 

4)-Her kurumda sosyal değerler bulunduğu için her kurumun pozisyonunun bu değerlere büyük 

ölçüde bağlı olduğu ileri sürülebilir. Bu ise, kurumsallaşmış davranışı gerçekleştiren kişilerin tanınıp 

bilinmesini gerektirir. Bir toplumdaki yüksek statülü kişiler, bu prestiji dini kurumdan çok ekonomik 

kurumdan elde ediyorlarsa, bu durum, o toplumdaki ekonomik değer ve ekonomik kurumun öneminin 

yansıtıcısı olarak alınmalıdır (Fichter, 1990, 118–119) 

Kurumsal sistemin insan için ve insan yoluyla işlediğini anımsamak gerekir. Kurumsal sistem, ne içsel 

ve ne de dışsal olarak statikmiş gibi asla kavramsallaştırılmamalıdır. Çünkü kurumlar somut bireylerin 

davranışlarıyla büyür ve değişirler. Bazen bir kültürde, yararlılığını yitirdikten sonra bile yaşamasını 

sürdüren kurumlar bulunabilir. Bazen yasama organları veya diğer amaçlı girişimler yoluyla kurumsal 

değişmeler yavaşlatılabilir. Çoğu durumlarda kurumlar, insan birlikleri tarafından kullanılmadıkları sürece 

var olamazlar. İnsanlar, kurumlara ihtiyaç duydukları kadar, kurumlar da o oranda insanlara ihtiyaç 

duyarlar (Fichter, 1990, 119). 

 

İşlev ve Süreç Olarak Kurumlaşma   

Kurumlaşma; resmî olarak belirlenmiş kurallara, yasalara, geleneklere, göreneklere, dinsel ve 

ahlaksal kurallara dayanan sosyal etkileşim kalıplarının istikrarlı bir şekilde gelişmesi şeklinde 

tanımlanabileceği gibi; istikrarsız davranışlardan daha düzenli, kendi kendinin devamını sağlayan, toplumca 

değer verilen davranış kalıplarına geçiş olarak da ele alınabilmektedir. Kurumlaşma, belirli kurallar 

etrafında davranışların standart hale getirilmesidir. Kurumlaşmada süreklilik vardır. Sosyal sistem 

içerisinde meydana gelen ilişki ve davranış biçimleri kurumlaşmış bir karakter arz eder. Örneğin; anne, 

baba, işçi, işveren, öğretmen, din adamı gibi sosyal rollerin meşruluğu ve bu rolleri yerine getiren 

aktörlerden beklenen davranışların tanımlanması kurumlaşma vasıtasıyla gerçekleşir. Bu nedenle 

kurumlaşmış yapı içerisinde meydana gelen sosyal ilişkiler düzenlidir ve önceden kestirilebilir bir mahiyet 

arz eder. Kurumlaşma bir yaptırımlar sistemiyle ilişkilidir. Örneğin; kurumlaşmış beklentilere uyma 

ödüllendirilirken, kurumlaşmış beklentilerden sapma cezalandırılır. Toplum içerisinde hırsızlık yapma 

kurumlaşmış beklentilerden sapma olarak görülür ve cezalandırılır buna karşın, hırsızı yakalayan polisin 

davranışı kurumlaşmış beklentilere uyduğu için ödüllendirilir. Kurumlaşmanın en temel işlevi; düzenli bir 

sosyal ilişkiler sistemi sağlamasıdır. Kurumlaşma tüm toplumlarda bulunur, fakat toplum içerisinde sosyal 

hayatın farklı kesimlerinde kurumlaşmış davranışın derecesi değişmektedir (Kızılçelik-Erjem, 1992, 269). 

Kurumlaşma süreci aşağıdan yukarıya, kurumsal çözülme ya da kurumsal yozlaşma ise aksi yönde bir 

değişim gösterir. Mesela; bir mistik akımın zamanla örgütlü bir din haline gelmesi, küçük bir özel okulun 

zamanla gelişip itibarlı bir üniversite seviyesine çıkması, küçük bir ile şirketinin ulusal bir holding haline 

gelmesi gibi. Kurumsal çözülme de ters yönde olmaktadır (Ergil, 1984, 203). 

Kurumsal gelişmeyi başlatan önderlerin çoğu halkın içinden çıkarlar ve ilk zamanlar amatörce bir 

davranış sergilerler. Bu kişiler, önderlik niteliğine [1). karizmatik, 2). geleneksel, 3). yasal-bürokratik 

liderler] uygun birtakım unsurlar taşımaktadırlar. Peşinden gidenler, önderlerde olağanüstü bir güç, gizem 



  
 

12 

ve çekicilik görürler. Önder, davanın ruhu ile kişisel bir özdeşlik kurar. Genel olarak liderler, toplumun 

yerleşik kalıplarına karşı bir başkaldırının öncüsü durumundadırlar. Kurumdaki örgütlenme zamanla 

uzmanlaşır ve önderler, konumlarının gerektirmiş olduğu birtakım davranışlar kazanırlar. Sorumlu olmaları 

onları diğer insanlardan ayrı bir konuma getirir. Bu önderlik zamanla bir bürokratik çerçeve kazanır. 

Heterojen bir toplumda artık bu kaçınılmaz olmaktadır (Ergil, 1984, 203). 

Kurumları belirleyen, onlara tanıtıcı özelliklerini kazandıran ana etken, bunların içinde yer aldıkları 

toplumun nesnel koşullarıdır. Kurumlar bu nesnel koşulları daha da sağlamlaştırmak ve belirgin kılmak 

üzere toplumca oluşturulurlar (Ozankaya, 1984, 140). 

Kurumlar, içinde bulundukları toplumun nesnel koşullarını; bireylerde belli, yerleşmiş davranışlar 

(alışkanlıklar) oluşturarak sağlamlaştırmaktadırlar. Toplumsal kurumlar, toplumun üyelerinde belli 

davranış ve düşünme alışkanlıkları oluşturarak toplumsal düzeni ve uyumu sağlamlaştırır ve belirgin 

kılarlar. Örneğin; aile veya eğitim kurumunda ödüllendirme ve cezalandırma şeklindeki olumlu ve olumsuz 

yaptırımlar, uyumun sağlamlaşmasına yardım etmektedirler (Ozankaya, 1984, 140). 

Her toplumda pek çok konuda belli kalıplar kurumlaşmaktadır: Bayramların kutlanması, evlenmede 

nikâhın kıyılması, her yıl “yılın sporcusu”nun seçilmesi örnek olarak verilebilir. Durum böyle olmakla 

beraber, sosyolojide kurum olarak ele alınan kalıplar ya da kural dizileri, daha çok toplumda insanların 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olanlarıdır. Neslin sürmesini sağlama, toplumun kültürüne yeni üye 

hazırlama, insanlara amaç kazandırma, mal ve hizmetlerin üretim ve dağılımını gerçekleştirme, düzeni 

koruma bunlara örnek olarak verilebilir (Ozankaya, 1984, 140–141). 

Her toplumsal küme gibi her kurum da bir “davranış kuralları”, “mevkiler”, “eylemler” bütünüdür. 

Toplumsal kurumların işleyişi genel olarak bu çerçevede olmaktadır. Bunlar kısaca ele alınacak olursa; 

1)-Davranış kuralları; a)-Resmi buyruklar (yasalar, yönetmelikler) şeklinde olabilirken, b)-Resmi 

olmayan emirler (gelenek-görenekler, ahlak kuralları, dinî kurallar) şeklinde de olabilirler. 

2)-Mevkiler; her kurumda üyenin/üyelerin belli yeri ya da yerleri bulunmaktadır. 

3)-Eylemler (iş payını yapma); a)-Davranış kurallarıyla her mevki için belirlenen “beklenen iş 

payı”nı yapma ve b)-Fiili olarak gerçekleştirilen iş payı olarak ele almak mümkündür (Ozankaya, 1984, 141). 

Her toplumsal örgütleniş; birçok alışkanlıkların, değer ölçülerinin, kurulu çıkarların ve türlü kuralların 

oluşması demektir. İçerdiği bireysel ve kümesel etkileşimin ölçüsüne bağlı olmakla birlikte, geçici olmayan 

her örgütleniş az-çok kurumsallaşma süreçlerinden geçer. Kurumsallaşma süreçlerinin belli başlıları şu 

şekilde sıralanabilir: 

1)-Resmilik kazanma: Yasalar, yönetmelikler, tüzükler vb. resmi örgütlenme öğeleri, ilgili küme içi 

ilişkilerde koordine ve iletişimi etkin biçimde geliştirmekle, başka bir deyişle resmi olmayan kümeleri ve 

uygulamaları yasal olarak tanınan ve resmi biçimde yerleşen bir özelliğe kavuşturmakla kurumlaşmayı 

sağlarlar. Toplum yaşamının türlü alanlarını (aile, eğitim, sanayi işletmeciliği, ulaştırma vb. ) düzenleyen 

yasalar, aslında toplumda daha önce bu alanlara ilişkin olarak var olan kimi uygulama ve kuralları 

resmileştirmişlerdir. 

Resmilik kazanma, aynı zamanda denetimin de artması demektir. Çünkü artık uygulanacak kurallar ve 

ölçüler, korunacak değerler açık ve herkese benzer biçimde anlaşılacak kesin tanımlara ve sınırlandırmalara 

kavuşturulmaktadır (Ozankaya, 1984, 143). 

2)-Varlığını güvencede bulundurma: Her toplumsal kurumlaşma, ilgili küme üyeleri arasındaki 

resmi ve resmi olmayan ilişkilerin, teknik amaçların, kişisel özlemlerin ve küme çıkarlarının karmaşık 

bileşimidir. Bu öğelerin her biri sürekliliğinin belli bir güvence altında bulunmasını bekler. Bu, küme içi 

çıkarlarla küme dışı güçler arasında bir uyarlanmayı da gerektirir. Bu amaçlar için kurumlaşan örgütün; a)-

Varlığı üzerinde üyelerin her zaman canlı bir ilgi duymaları sağlanmaya çalışılır, b)-Varlığına yönelik 

tehlikeler azaltılmak istenir, c)-Kısa süreli amaçlardansa uzun süreli amaçların gerçekleşmesine çalışılır. 

Özellikle kurumun önder ve yöneticileri bu “güvenlik” güdüsüyle yoğun biçimde yüklüdürler. Kuruma 

karşı olumlu bir kamuoyu oluşmasına özen gösterirler (Ozankaya, 1984, 143–144). 

3)-Değer özdeşmesi: Bireylerin kendilerini örgütle özdeşleştirmeleri, onun yönetimlerine alışmaları, 

örgütü onlar için değer verdikleri bir kişisel doyum kaynağı durumuna yükseltir. Böylece örgüt, daha büyük 



  
 

13 

bir istikrar ve bütünleşme ölçüsüne ulaşır; üyeleri için yalnızca bir “araç” olmaktan çıkıp kendi başına 

değerli tutulan bir niteliğe bürünür; başka bir deyişle kurumlaşır (Ozankaya, 1984, 144). 

4)-Başka kurumlardan ayırt edilen bir “toplumsal bileşime” ve “tabana” kavuşma: Bir toplumsal 

örgütün kimi kararları vardır ki, onun yapısı ve yöntemleri üzerinde kalıcı izler bırakır, örgüt üyelerini 

birbirine bağlar ve ona belli bir özellik, bir toplumsal bileşim özelliği kazandırır. Bu tür kararların en önemli 

bir bölümü “üyelik şartları”na ilişkindir. Belli yetişme koşullarına, belli yetenek ve yönelimlere sahip 

kişilerin üye olarak alınması örgüt üyelerinin görevlerine ilişkin belli tutum ve iş alışkanlıkları ile tanınması 

sonucunu verir. Örgütün kurumlaşması, bir yönüyle de böyle bir süreç içinde olur. Örneğin; SBF (Mülkiye) 

çıkışlıların yeğlenmesi durumu, hem SBF'nin, hem SBF çıkışlı görevlileri çalıştırmaya özen gösteren 

örgütlerin kurumlaşmasını sağlayan süreçlerden birisi olmaktadır. 

Bir örgütün toplumsal bileşimi toplumsal tabanıyla yakından ilgilidir. Mesela: üyelerinin geldiği, 

örgütün hizmeti amaçladığı toplum kesimleri. Bu toplumsal taban, belirgin bir biçimde oluştuğu ve örgütü 

benimsediği ölçüde örgüt kurumlaşır (Ozankaya, 1984, 144). 

 

Kurumları İnceleme Biçimleri 

Kurum araştırmalarında genelde üç türlü bir incelemenin varlığından söz edilebilir: Bunlar; 1)-Tek 

bir kurumun gelişiminin tarih içindeki seyrinin izlenmesi. Bu usulde, bir kurumun ortaya çıkması durumu 

ele alınmış olduğundan bazen birtakım güçlüklerle karşılaşılır. Bir kurumun başlangıcının tespit edilmesi 

biraz da sonu gelmeyen bir iş gibi algılanmaktadır. 2)-Mukayeseli tahliller ise, çeşitli toplumlardaki veya 

aynı toplumun farklı tabakaları arasındaki kurumların tek tek incelenmesini öngörür. Evlilik şekilleri, çocuk 

terbiyesi, eğitim biçimi vs. gibi konular ele alınabilmektedir. Aristo'nun 158 şehir devletinin anayasalarını 

ele almış olduğu Siyaset isimli eseri bu konuda ilklerden sayılmaktadır. Son dönem yazarlarından R. 

Benedict, M. Mead gibi yazarlar da birtakım etütler yapmışlardır. 3)-Kurumlar, toplum içerisinde karşılıklı 

ilişki durumuna göre de incelenebilirler. Bu incelemede, bir kurumun bir başka kurumdan faydalanması 

söz konusudur. Zaten hiçbir kurumun “kapalı sistem” olarak bir fonksiyonda bulunması da her zaman söz 

konusu değildir. Her kurum, bir başka kurumun incelemelerinden faydalanma yoluna gider. Mesela; evlilik 

üzerine yapılan bir incelemede, zorunlu olarak; hukuk kurumu, ekonomi kurumu, akrabalık kurumu, din 

kurumu vs. gibi kurumlarla bir ilişki içine girilmektedir (MacIver, 1994, 33–34). 

Kurum, birlik ve menfaatler arasında bir ilişki mevcut iken, bir kurumun içeriğinin daha çok o 

kurumun özel menfaatiyle paralel olarak ortaya çıkmış olduğu söylenebilir. Bu üç unsur arasındaki ilişki, 

tablo halinde şöyle gösterilebilir (MacIver, 1994, 33–34): 

 

Birlikler Karakteristik Kurumlar Özel Menfaatler 

Aile Evlilik, yuva, veraset Cinsiyet, yuva, akrabalık 

Kolej Ders ve imtihan sistemi, mezuniyet Öğrenme, işe hazırlık 

İşletme Defter tutma sistemi, ortaklık, sermaye 

hissesi 

Kâr 

Sendika Kolektif pazarlık, grev İş emniyeti, ücret hadleri, iş 

şartları 

Kilise-cami Dini hükümler, itikat, ibadet şekilleri Dinî iman 

Siyasi Parti Prensipler, parti mekanizması, siyasi 

platform 

Memuriyet, iktidar, hükümet 

siyaseti 

Devlet Anayasa, meşru kanun, hükümet şekilleri Sosyal düzenin genel uyumu 

 

Kurumlar, işleyiş olarak birliklere benzemiş olsalar bile, ikisinin arasında büyük fark vardır. Birlik 

genelde özeldir ve tek bir amaç için oluşmuştur. Kurum ise, kamusal olmasının yanında çok amaçlı bir 

fonksiyon görmektedir (Ergil, 1984, 194). 

Müesseselerin ve menfaat birliklerinin resmilik arz eden düzenini teşkil etmede ve düzenin 

devamında; davranış biçimlerinin ve muamelelerin sınırları belli olmayan bir özellik taşıdığı dikkat çeker. 

Böylece; yemek yemenin, konuşmanın, insanların bir vesileyle bir araya gelmelerinin, evlenmenin, gençlerin 
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yetişmesinin, ihtiyarların bakımının vs. birçok kabul edilmiş yolu vardır. Sosyal anlamda, itibar edilen 

hareket tarzları adet olarak ele alınmaktadır. Adetlerle kurumlar arasında bir derece farkının bulunduğu 

dikkat çekmektedir. Müessese, daha kesin ve uyulması söz konusu olan bir tasdik etmeye dayanır. Evlilik bir 

kurum olarak adlandırılırken, evlenmeden önceki birtakım farklı uygulamalar (görücü usulü, karşı cinsteki 

insanların birbirlerini görüp tanımaları vs. ) adet olarak ele alınabilirler. Kurumlar, belli bir işaret veya 

sembolle anlatılırken adetlerde böyle bir şey söz konusu değildir (MacIver, 1994, 35–36). 

Kurum kavramından, daha çok toplumsal münasebetlerde şahsî olmayan faktörler anlatılmaya 

çalışılır. Adetlerle ise, insanlar arasındaki şahsî münasebetlerde bile uyulması gereken birtakım kuralar 

konulmuştur. Kurumdan bahsedildiği zaman daha çok, şahsî ilişkilerin dışında kalan kontrol sistemleri akla 

gelir. Bahsedilen kontrol sistemleri; geçmişle şimdi arasında ve şimdi ile gelecek arasında ilişki kurulmasını 

sağlar. İnsanların geçmişte yaşayan atalarının yolundan gitmesi, inanmış olduğu metafizik alanla ilişki 

kurması ve yine gelecek nesillerle bağlantı kurması da yine kurumlar sayesinde olmaktadır. Adet olarak ele 

alınan bazı davranışlardaki (yemek yeme, konuşma, insanların bir vesileyle bir araya gelmeleri, evlenme, 

gençlerin yetişmesi, ihtiyarların bakımı, görücü usulü evlenme, karşı cinsteki insanların birbirlerini görüp 

tanımaları) değişme ve deforme olma çoğu kez dikkate alınmazken, kurumların bir değişimden geçmesi 

neticesinde deforme olmaları önemli olarak görülmektedir. Siyasal, ekonomik ve dinsel alandaki ani 

birtakım değişme ve yozlaşmalardaki endişeler buna örnek olarak verilebilir (MacIver, 1994, 36). 
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