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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Elinizde bulunan İktisat Sosyolojisi notları, uzaktan eğitim yoluyla lisans seviyesinde iktisat
eğitimi almak isteyen öğrenciler için ders materyali olarak hazırlanmıştır. Bu notların temel amacı
bugün sosyoloji ve iktisat disiplinlerinde etkin bir yer tutan ve yaklaşımları giderek önem kazanan
iktisat sosyolojisinin belli başlı konularını öğrenciye tanıtmaktır.
İktisat sosyolojisinin gelişimi temel olarak klasik ve yeni dönem olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Bu sebeple notlarınızda öncelikle klasik ve yeni iktisat sosyolojisinin gelişimine
yönelik açıklamaların yer aldığı birinci bölümden sonra sosyolojinin temel ikiliği olan eylem-yapı
tartışmasının iktisada yansımaları ile toplum türlerinin yine iktisadi gelişme ile ilişkilendirdiği
bölümler yer alacaktır. Yine toplumsal tabakalaşma bu çerçevede inceleyeceğimiz konulardan birini
oluşturmaktadır. Daha sonra Emile Durkheim, Max Weber ve Karl Marx gibi klasik iktisat
sosyolojisinin önemli geleneklerini inşa eden isimlerin sanayileşme sonrasında ekonomik sistemin
yapılanmasını nasıl çözümlediği ele alınacaktır.
Buraya kadar olan bölümlerde iktisat sosyolojisinin zeminini oluşturan fikir ve yaklaşımlara
yer verildikten sonra eğitimini almakta olduğunuz iktisat disiplininde neo-klasik iktisat ekolünün
iktisat sosyolojisi ile ilişkisi ortaya konacaktır. Neo-klasik iktisat, bugün iktisat eğitimi veren okulların
temel eğitim dayanağını oluşturmaktadır. Bu sebeple iktisat sosyolojisi ile neo-klasik iktisadın
arasındaki bakış açısı farklılığı disiplinin inşasında büyük bir yer tutmaktadır. Böylece bu bölümle
beraber yeni iktisat sosyolojisi konularına girilmiş olacaktır. Bundan sonraki bölümlerde iktisadın can
alıcı mekanizması olan piyasalar, formel ve enformel olmak üzere ikiye ayrılarak incelenecek,
sonrasında ise sırasıyla iktisat sosyolojisinin ilgi alanına giren girişimcilik, tüketim, sosyal sermaye,
toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve küreselleşme konuları ele alınacaktır.
Bu çerçevede elinizdeki bu notların iktisat sosyolojisinde yer alan temel konuları aktararak
iktisat eğitiminize katkı yapmasını ümit ediyorum.

Filiz BALOĞLU
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1. İKTİSADİ OLAYLARI SOSYOLOJİK DÜŞÜNMEK

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İktisadi fenomenler neden sosyal fenomenlerle ilgilidir?
1.2. İktisat sosyolojisi disiplini nasıl doğmuştur ve gelişmiştir?
1.3. Yeni iktisat sosyolojisi nasıl bir disiplindir?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Toplumda herhangi bir kişinin işsiz kalmasını bireyin yeteneksizliği ya da başarısızlığı ile
değerlendirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2) İkitsat sosyolojisinin iktisat disiplini ile ilişki kurmasında hangi iktisatçılar rol oynamıştır?
3) İktisadi fenomenleri değerlendirirken sosyolojik perspektif neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Öğrenci, klasik ve yeni
İktisadi fenomenlerle sosyal
İktsat
ve
sosyoloji
iktisat
sosyolojisinin
fenomenler
arasındaki
disiplinlerindeki gelişmeler
gelişimini ve bir disiplin
bağlantının
kurulmasında
aktarılarak bağlantının ortaya
haline
gelme
sürecini
disiplinlerin rolü
çıkarılması sağlanacaktır.
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar



Sosyolojik düşün gücü



Klasik iktisat sosyolojisi



Yeni iktisat sosyolojisi



Gömülülük
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Giriş
Bireyin kişisel olan problemleri ile önemli toplumsal meseleler arasındaki bağlantıları
görmemize yardımcı olan sosyolojik hayal gücü iktisadi olayları da aynı şeklide görme vizyonu
sağlar. İktisadi fenomenler insanoğlunun gündelik yaşamının bir parçasıdır. En ilkel olandan
en gelişmiş olanına kadar her toplum, kendi insanlarına mal üretir, toplar ve dağıtır. Bu
faaliyetler ekonomik ve sosyal fenomenlerin birbirleriyle ilişkili olduğu bir alanda gerçekleşir.
Bu alan temel olarak iktisat sosyolojisinin temel konusunu oluşturur.
Adam Smith’den beri var olan iktisat sosyolojisi sanayileşmeyle birlikte ivme kazanmıştır.
Disipline sosyologlar kadar katkısı olan iktisatçılar iktisat sosyolojisinin bağımsız bir bilim dalı
olmasında önemli rol oynamıştır. İktisat sosyolojisinin gelişiminde rol oynayan Alman, Fransız
ve Amerikan Gelenekleri söz etmek gerekir.
Alman geleneğinde iktisatçı olan Schumpeter’in de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte
Weber, Sombart ve Marx gibi öncü isimler iktisat ve sosyoloji arasında bağı kurarak iktisat
sosyolojisinin tarihini oluşturmuştur. Fransız geleneğinde öne çıkan ismi Durkheim’dır.
Amerikan geleneğini ise Parsons ve Smelser tarafından temsil edilmektedir. 1980 sonrası
gelişmeler ise Yeni İktisat Sosyolojisi’nin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
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1.1. İktisadi Olaylarda Sosyolojik Hayal Gücü
Varsayalım ki, bir arkadaşınıza doğum gününde hediye aldınız. Neden böyle yaptığınızı hiç
kendinize sordunuz mu? Sorduğunuzda muhtemelen arkadaşlarıma hediye alırım veya o da
bana doğum günümde hediye aldı veya doğum günlerinde hediye alınır gibi cevaplar
verebilirsiniz. Bu cevaplarınızın her biri sosyolojik olarak bir kavramsallaştırmaya göndermede
bulunur: ilki sosyal ilişkilere ve sosyal ağlara, ikincisi karşılıklılığa, üçüncüsü ise kültürel
olarak uyduğumuz gelenek ve adetlere ya da herhangi bir yaptırım söz konusu ise normalara.
Verdiğiniz cevaplar aynı zamanda hediye vermenin sizin için son derece doğal ve normal
olduğunu göstermektedir. Ancak hediye vermek tüm toplumlarda yaygın bir davranış biçimi
olmasına rağmen kime, nasıl ve ne zaman hediye vereceğiniz çoğunlukla kültürel olarak
belirlenmiş normlara ve ritüellere bağlıdır. Böylece sosyoloji neden davranıyor olduğumuz gibi
davrandığımız üzerine bir bakış açısı benimsememiz gerektiğini ortaya koyar. Aynı zamanda
sosyoloji “bize doğal, kaçınılmaz, iyi ya da doğru” diye gördüklerimizin böyle
olmayabileceklerini ve yaşamımızın verilerini tarihsel ve toplumsal güçler tarafından büyük
ölçüde belirlendiğini” öğretir.
Yine hediye örneğimizden devam edersek, toplumumuzda hediyeleşmek yaygın bir ritüel
olmasına rağmen doğum günlerinde hediye vermek birçok insan için alışılmış bir adet değildir.
Belki anneanneniz-dedeniz belki de anneniz-babanız doğum gününde arkadaşlarına hediye
almazlar. Demek ki yerleşmiş normlar, adetler ve ritüeller zaman içinde değişebilmektedir. İşte
sosyolojinin temel konusu, neden “anne ve babalarımız ya da anneanne ve dedelerimiz gibi
yaşamadığımız ve bu değişmenin nasıl devam edeceğidir”.
Sosyolojik olarak düşünmek, düşünmeyi öğrenmek kişisel koşulların dolaysızlığından
kurtulabilen ve şeyleri daha geniş bir bağlam içine yerleştirmektir. C. Wright Mills tarafından
ortaya konan sosyolojik hayal gücü yeni bir bakış açısı ile kendimizi gündelik yaşamlarımızın
dışına çıkarak düşünmeyi sağlar. Daha açık bir ifadeyle sosyolojik hayal gücü, bireyin görünüşe
göre özel olan problemleri ile önemli toplumsal meseleler arasındaki bağlantıları görebilen bir
dünya görüşüdür.
Sosyolojik hayal gücünün çarpıcı bir örneğini Anthony Giddens artık gündelik hayatın bir
parçası haline gelen sıradan gördüğümüz bir eylem üzerine yapar. Toplumsal olarak kahve
içmek, hangi bağlamlarla açıklanabilir?
Simgesel değer: Gündelik toplumsal etkinliklerimizin bir parçasıdır. İnsanlar kahve içerken ne
içtiklerinden çok, bir araya gelmek ve konuşmakla ilgilidirler. Toplumsal nitelikte bir törendir.
Tüm toplumlarda yeme-içme, toplumsal etkileşim ve törenlerin gerçekleştirilmesi için ortamlar
yaratır.
Keyif verici bir madde: Kahve tiryakileri, birçok insan tarafından uyarıcı kullananlar diye
görülmezler. Alkol gibi kahve de toplumun kabul ettiği bir uyarıcıdır. Ancak diğer bazı uyarıcı
maddeleri toplumlar tarafından kabul edilmez. Bazı toplumların kabul ettiklerini diğerleri
etmeyebilir. Sosyoloji neden böyle karşıtlıklar olduğu ile ilgilenir.
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Toplumsal ve ekonomik ilişkiler: Kahvenin üretimi, paketlenmesi, dağıtımı ve pazarlanması
kahveyi içen binlerce kilometre uzaklıktaki insanların sürekli etkileşim halinde olmalarını
gerektirir yani küresel etkileşimlerden söz ediyoruz.
Geçmiş toplumsal ve ekonomik gelişme: Günümüzde çok yaygın kullanılan kahvenin, 150 yıl
öncesine kadar kitlesel kullanımı söz konusu değildi, sömürgeleştirme sonucu yaygınlaşmıştır.
Bu örnek bizlere sosyolojik incelemenin kapsamının sokakta bireyler arasında geçen
karşılaşmalardan, küresel toplumsal süreçlere yayılacak kadar geniş ve aynı zamandan sıradan
gördüğümüz olayların ve eylemlerin nasıl ekonomik fenomenlerle ilişkili olduğunu açıkça
göstermektedir.
Bu örnekleri gündelik hayatımızda ekonomik faaliyetler hakkında duyabileceğimiz çok çeşitli
söylemlerle daha da pekiştirebiliriz. Söz gelimi;


Türkiye’de aile yapısı girişimci insan tipinin ortaya çıkmasında olumlu bir rol
oynamamaktadır.



Alman sanayisi çok başarılı, çünkü yüksek seviyede teknik imkanlar ve profesyonel
eğitim mevcuttur.



Japon ekonomik kalkınmasında, sosyal değerler ve geleneğinin çok güçlü olması etkili
olmuştur.

Bu söylemler daha genel de olabilir, sözgelimi:


Yeni teknolojiler yüzünden bugün işçi sınıfı eskiden olduğundan daha az önemlidir.



Az gelişmişlik nüfusun büyük bölümünün kötü bir halde yaşadığı büyük ve yayılan
kentlerin oluşmasına sebep olur.



Batı ülkelerinin ekonomik başarısı, sendikalar ve sol partiler kadar sınıf çatışmalarını
zayıflatır.

Tüm bu örnekler genel olarak şu anlamı açıkça ortaya koymaktadır: ekonomik ve sosyal
fenomenler birbirleriyle ilişkilidir. Sizin de fark edeceğiniz gibi bu örneklerden bazıları, ülkenin
sosyal ve kültürel özelliklerinin ekonomisini nasıl etkilediğine vurgu yapar. Bazıları ise genel
bazı eğilimlere ve tersine sebep-sonuç ilişkisine dikkat çeker: ekonomik fenomenler nasıl
sosyal ve politik hayatı etkiler? Her iki türdeki örnekler de bizi iktisat sosyolojisinin araştırma
alanına yaklaştırır.

1.2. Dinamik Bir Disiplin Olarak İktisat Sosyolojisi
İlk adımda, iktisat sosyolojisinin, iktisat ve sosyoloji arasındaki bağlantının kurulmasını
amaçlayan çalışma ve araştırmaları içerdiğini söyleyebiliriz. Yukarıda belirtilen sorularla
bilimsel metotlar yoluyla başa çıkmak amaçtır. Bunu uygulayacak birinin, günlük dilde
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kullandığından daha keskin ve daha kontrollü fenomenler arası ilişkilerde bazı düzenlemeleri
tanımlamak mümkün olabilir. Ancak şu da belirtilmelidir ki bu, fiziki ve doğa bilimlerinden
farklı bir bilimdir. Amacı evrensel kanunlar formüle etmek değildir ya da doğa bilimlerinde
olduğu gibi problemleri çözmek için keskin çareler bulmak değildir. Bu çerçevede sosyal bilim,
dersimiz açısından iktisat sosyolojisi kolektif hayatın sorunları hakkında bir toplumun
üyelerinin paylaştığı bilgiyi arttırmayı ümit edebilir, yani kolektif seçimleri açıklamaya yardım
eder.
İktisatçıların sürekli “ekonomi yapan” insanla uğraşmaları; buna karşılık toplumsal bir varlık
olan, kendini sosyal ilişkileri içinde geliştiren ve bunun için topluma ihtiyacı olan insanın
özelliklerini yok saymaları ve dolayısıyla, bu insanın ihtiyaçlarına cevap veren toplumsal
düzenlemeler üzerine düşünmeyi reddetmeleri, belki de sosyoloji ve iktisat disiplinlerini
birbirine yaklaştırarak, iktisat sosyolojisi disiplininin gelişmesini sağlamıştır.
Toplum yaşamının temelini maddi üretim oluşturur. Yaşayabilmek için insanların yiyecek,
giyecek ve diğer maddi varlıklara sahip olabilmek için bunları üretmek ve dolayısıyla çalışmak
zorundadır. En ilkel olandan en gelişmiş olanına kadar her toplumda insanlar malları üretir,
toplar ve dağıtır ve bunları toplumsal olarak gerçekleştirirler. Dolayısıyla tüm ekonomik
faaliyetler aslında içinde sosyali barındırır.
Kaynakların tahsisi, iş bölümü, üretim tarzı gibi konuların adillik ve etkinlik sorunlarıyla
birlikte genel olarak ekonomik olduğu düşünülür. Bu konular antik Yunan filozoflarının
oikos’undan Adam Smith’in görünmez eline kadar tartışmanın merkezinde yer alır.
Yakın zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ekonominin kural olarak insanların sosyal
ilişkilerine gömülü olduğunu göstermektedir. İnsanlar, söz gelimi sadece maddi zenginlik
edinmede ki bireysel çıkarlarını korumak amacıyla hareket etmeyebilir. Bireyler aynı zamanda
toplumsal konum, sosyal haklar ve sosyal değerlerini de korumak üzere hareket eder.
İktisat sosyolojisi özünde sosyaldir ve sosyal hayatın bu özellikleri üzerinde durur.
Rasyonalitenin yani ekonomik davranışın özünü oluşturan akılcı davranmanın rolünü inkâr
etmeksizin sosyal ilişkiler ve kurumların önemine vurgu yapan iktisat sosyolojisi çalışmaları
sosyoloji ve ekonomi arasındaki bir alanı temsil etmektedir. Bu alan insanların ekonomik
davranışlarının sosyolojik açıklamasını yapmaktadır. Bu yönüyle iktisat sosyolojisi ekonomik
davranışı sosyolojik kategorilerde inceleyerek iktisadi davranışa sosyal ilişkiler ve sosyal
kültürel olayların etkileşimi sonucu oluşan bir olgu olarak yaklaşır.
Yukarıda da belirtildiği gibi insanlar hayatlarında sadece rasyonel davranmamakla kalmazlar,
onların ekonomik davranışlarının “sosyal” boyutu da vardır. Bugün artık anlaşılmıştır ki “her
yönüyle toplumun anlaşılması için ekonomik olguların toplumsal belirlemesi ve toplumsal
olguların ekonomik belirlemesi sözkonusudur” ilkesinden faydalanmak gerekir. Bu nedenle
iktisat sosyolojisi iktisadi davranışı ortaya çıkaran sosyal kodlar, normlar ve kısıtlamaların neler
olduğu ve davranışı ne ölçüde etkilediği ile ilgilenir.
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Böylece Joseph A. Schumpeter’in iktisat sosyolojisinin “insanların nasıl şu anda yaptıkları gibi
davranır hale geldiklerini” açıklamakla görevli olduğunu belirtmektedir. Bir yönüyle bu soru
sosyolojik hayal gücünün kullanılmasını gerektirmektedir.

1.3. İktisat Sosyolojisinin Gelişimi
Bilimsel gelişme ile sosyal olgular arasında yakın bir ilişki vardır. Sosyal olgular bilimsel
gelişmeyi, bilimsel gelişmeler de sosyal olguları değiştirme gücüne sahiptir. Bununla birlikte
bilimsel görüşlerle toplumsal sorunlar birbiriyle etkileşim halinde gelişip değişir.
İktisat bilimi gözlenen (ampirik) olayların analizine dayalı bir bilim dalı olarak doğmuştur.
İktisat ve sosyolojinin birbiriyle yakından ilgili olduğunu düşünürsek, sosyolojinin ortaya
çıkması ve gelişmesinde ekonomik koşulların etkisi oldukça fazladır. Dolayısıyla bu iki bilim
dalının ortak alanını oluşturan iktisat sosyolojisinin konusu ekonomik alanın gelişme ve
yapısının analiz edilmesini kapsar.
İktisat ve iktisat sosyolojisi, klasik iktisatçıların özellikle Adam Smith’in çalışmalarıyla
yakından bağlantılıdır. Bu bakış açısı ekonomik kalkınma problemini odak noktası olarak
almıştır. Bu neo-klasik ekonominin büyüyen başarısının bir sonucu olduğu söylenebilir. 19.
yüzyılın sonunda ekonomi, kalkınma ve kurumların araştırılmasından çekilmiştir. Yüzyılın
sonunda bu boşluk iktisat sosyolojisi tarafından doldurulmuştur. Tüm bunlar bu yeni disiplinin
temellerinin yattığı Almanya’da Sombart ve Weber’le birlikte ortaya çıkmıştır. Bu yeni bilimsel
programı vizyon ve açıklıkla oluşturan isim Weber’di. Metodolojik ve klasiklerin katkıları o
zaman sunuldu. Klasikler problemlerin temeline ve modern kapitalizmin dönüşümüne
odaklandılar. Bir başka deyişle, iktisat sosyolojisi, kapitalizm sosyolojisi olarak değişti:
Toplum ve ekonomide piyasanın önemli rol oynadığı kapitalizmin liberal formundan,
1930’ların krizini izleyen ve II. Dünya Savaşı sonrası daha sosyal ve politik olarak düzenleyici
formun getirildiği “büyük dönüşüme. “
İktisat ile iktisat sosyolojisi arasındaki ilişki disiplinin kimliği açısından birçok tartışmaya
sahne olmuştur. Bu görüşler üç ana grupta toplanabilir:


İktisat, sosyolojisinin dolayısıyla iktisat sosyolojisinin bir alt dalıdır.



İktisat sosyolojisi, iktisat bilimi için yardımcı bir bilim dalıdır; yani iktisadın bir alt
dalıdır.



İktisat sosyolojisi, bağımsız bir bilim dalıdır.

İktisat sosyolojisi iktisat ve sosyoloji disiplinlerini bir araya getiren yeni bir disiplin olarak
kabul edebiliriz. Tarihi olarak disiplinin gelişimine baktığımızda da bu özelliğinin önem arz
ettiği anlaşılmaktadır. Disiplinin gelişmesinde hem sosyologlar hem de iktisatçılar büyük
katkılar yapmıştır. Bu sebeple kısaca bu iki grubun katkıları üzerinde durulacaktır.
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1.3.1. İktisat Sosyolojisi ve İktisatçılar
İktisat sosyolojisi temel olarak sosyologlar tarafından ortaya çıkarılmış olsa da iktisatçıların
önemli katkılarının olduğu yadsınamaz. Sosyoloji ile oldukça ilgilenen bir iktisatçı olan Jospeh
Schumpeter, “iktisat sosyolojisinin sadece sosyoloji ile tanımlanmasının büyük bir hata”
olacağını ve iktisat sosyolojisinin eşit bir biçimde iktisadın parçası olduğunu belirtmiştir.
Özellikle iktisatçıların kurumlarla ve ekonomik davranışı şekillendiren güçler hakkında
söylemek zorunda oldukları her şey sosyoloji ile kaçınılmaz bir şekilde örtüşmektedir. Sonuçta
uygun bir şekilde iktisat sosyolojisi olarak adlandırılacak bu alanı “hiç kimsenin” veya
“herkesin” diye tanımlar.
Daha sonra inceleyeceğimiz gibi sanayileşme iktisat sosyolojisinin inceleme alanını
genişleterek güncelleştirmesinde etkili olmuştur. İktisadın kurucusu Adam Smith 1760’lı
yıllarda İngiltere’de başlayıp zamanla diğer ülkelere yayılan sanayileşme süreciyle yakından
ilgilenmiş, sosyal alanı analiz dışı bırakmadan ekonomi politikası önerilerinden oluşan bir
“sosyal teori” geliştirmiştir. Ulusların Zenginliği adlı eseriyle 1780’lerden itibaren ivme
kazanan Sanayi Devrimi’nin önemini ve anlamını öngörebilmiştir.
Schumpeter’in iktisat sosyolojisi ile bağlantılı eseri “History of Economic Analysis” adını taşır.
Bu eserde 19. ve erken 20. yüzyıl iktisatçılarının iktisat sosyolojisine katkılarını ele alır.
Kapitalizmin üzerine yapılan çalışmalar ve özellikle Schumpeter iktisat sosyolojisinin bağımsız
bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında etkili olmuştur. İktisatçıların ekonomik kurumları sanki
doğal varlıklarmış gibi ele almaları disiplinin gelişmesine katkı sağlamalarını kısıtlamıştır.
Faydacılık, Schumpeter’e göre iktisat sosyolojisi üzerinde olumsuz bir şekilde etkili olmuştur.
Çünkü birey davranışının ve sosyal kurumların rasyonalist kavramlandırılması açıkça ve
radikal olarak yanlıştır.
David Ricardo sosyal sınıf, John Stuart Mill ise mülkiyet ve miras gibi bazı ekonomik kurumlar
üzerinde çalışmıştır. Ancak Schumpeter’e göre Mill, bu kurumları belli bir ideali geliştiren veya
engelleyen bir unsur olarak ele aldığı için, Ricardo ise sınıfı sosyolojik olmayan bir anlamda
kullandığından iktisat sosyolojisine katkıları kısıtlı kalmıştır.
Daha sonra marjinal fayda analizi bulan Jevons, Menger, Walras ve onları takip eden Pareto,
Wicksell ve Marshall önemli gelişmelere sahne olmuştur. Ancak 1870-1914 arasındaki bu
dönemde iktisat sosyolojisi açısından “hayal kırıklığı” yaşandığı belirtilmektedir. Çünkü
milletler bireylerin toplamı olarak, bireyler de ekonomik mantıkla hareket eden adeta
yaşamayan varlıklar ele alınmıştır.
Aynı dönem Amerikan kurumsalcı okulun doğuş yıllarıdır. Bu okulun temsilcileri Thorstein
Veblen, Wesley Clair Mitchell ve John R. Commons’tur. Bu üç kurucu ismin yaklaşımları, ilgi
alanları ve analizdeki tarzları açısından farklıdır. Mitchell finans ve iş devri konularına ilgi
gösterirken, Common kanun ve işgücü üzerine eğilmiştir. Veblen ise aylak sınıf ve firma teorisi
gibi farklı konularla ilgilenmiştir. Ancak kurumsalcıların belli ortak yönleri mevcuttur ve bu
onları neo-klasik iktisattan ayırır ve iktisat sosyolojisine yaklaştırır. Daha geniş bir ekonomik
teori geliştirmek isteyen bu iktisatçılar, diğer sosyal bilimlerden faktörleri de ele almıştır. Söz
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gelimi Commons, ekonomik teorinin sadece bireysel ekonomik davranışla değil aynı zamanda
kolektif ekonomik davranışla ilgilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Veblen’e göre ise hedonistik
insan anlayışı, hazlar ve acıların hesaplayan bir makine gibi ekonomik aktör adeta bir
‘karikatür’e indirgenmiştir. Kurumlar yerleşmiş alışkanlıklar olarak tanımlandığından
ekonomik davranışı tarihi perspektif olmaksızın kavramak mümkün değildir. Aynı görüşü
Commons da temel olarak aynı görüşü paylaşır. Bu kurumsalcılık yaklaşımı 1930’lardan sonra
bu kurumsalcı gelenek John Kenneth Galbraith ve Gunnar Myrdal ile devam etmiştir. Söz
gelimi Galbraith, Smith’i piyasayı kendiliğinden düzenleyen “görünmez eli” yerine devletin
piyasayı bozan oluşumlarına karşı müdahalesini sağlayan “dengeleyici güç” kavramını
getirmiştir.

1.3.2. İktisat Sosyolojisi ve Sosyologlar
İktisat sosyolojisinin başlangıcı olarak üç temel teşebbüs olduğundan bahsetmek mümkündür:
Tarihçi Okul ve Max Weber’in çalışmalarında ve Karl Marx’ın politik ekonomisinde kökenini
bulan İktisat Sosyolojisinin (Wirthschaftssoziologie) Alman geleneği, kökenini SaintSimon’un “sanayi toplumu” analizinde ve yirminci yüzyılın başlarında Durkheimcı Okulun
çalışmalarında son bulan Fransız geleneği, Amerika’da 1950’lerde özellikle Talcott Parsons ve
Neil Smelser gibi az sayıda sosyoloğun “ekonomi ve toplumu” yaklaştırma çabaları.

1.3.2.1. Alman Geleneği
Bu gelenekte iktisat sosyolojisi ekonomik kalkınma ve ekonomide devletin rolü üzerine
odaklanmıştır. Bu eğilim dönemin sanayileşmeyle kuşatılan problemleri ile bağlantılıdır ve
Weber, Sombart ve Schumpeter bu eğilimi yansıtan çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur.
Ayrıca iktisat biliminin sosyolojiden giderek uzaklaşması ve ekonomik konuların soyut
modeller olarak ele alan yaklaşımlar Tarihçi Okul tarafından eleştirilmesi geleneğin
gelişmesinde rol oyanamıştır.
Tarihçi Okul, Schumpeter’e göre iktisat sosyolojisinin kaynağıdır. Bu okul, ekonomik
davranışların ve bu davranışları belirleyen faktörlerin tarihsel süreç içinde ve tarihi gerçekler
ışığı altında, kurumsal ve sosyal bağlamda incelenmesi gerektiğini savunur. Bu okulun
temsilcilerinden Friedrich List, iktisat bilimini millet düşüncesiyle tanıştırarak, Wilhelm
Roscher de iktisadın tarihi yöntemi kullanması gerektiğini açıklayarak önemli adımlar atmıştır.
Daha sonra daha Yeni Tarihçi Okulun üyelerinden Gustav von Schmoller tarihsel yöntemin
gerçeği ortaya koymaktaki avantajlarını kullanarak bencil olmayan insan güdülerini
açıklamıştır. Schmoller’in en çarpıcı katkısı etik ile tarihi açık bir biçimde birleştirmiş
olmasıdır.
Weber Tarihçi Okulun son temsilcisidir. İktisat bir doğa bilim olarak değil kültürel bilim olarak
kabul edildiğinden Weber’e göre ekonomik hayatın kültürel olarak inşa edilen anlamları
üzerinde durmak önemlidir. O, doğa bilimlerinin genelleştirici ve nedeni açıklayıcı
yöntemleriyle kültürel bilimlerin anlamacı yöntemini ortak bir zeminde buluşturmuştur. Bu
kurumlar şeklinde olabileceği gibi tüm ekonomik sistemin ‘ruhu’nda somutlaşmış olabilir.
Weber’in iki ciltlik Ekonomi ve Toplum ve daha birçok eseri adlı iktisat sosyolojisinin teorik
12

kuruluşunu sağlama girişiminde bulunmuştur. Bu eserde temel olarak iktisat sosyolojisinin
yorumsamacı olması gerektiğini ve gücün ekonomide anahtar rol oynayacağını belirtir.
Weber’e göre kar elde etme, tüketici davranışı gibi birçok önemli ekonomik fenomen sadece
ekonomik güç yeterli derecede dikkate alınırsa anlaşılabilir. İktisat sosyolojisi hakkında
Weber’in değindiği temalarla ilgilenen diğer bir isim de Modern Kapitalizm adlı bir eser veren
Werner Sombart’tır.
Diğer yandan ekonomi politik Marx’ın ünlü Kapital adlı eserinin büyük bir etkisi vardır.
Schumpeter’in belirttiği gibi Marx iktisat sosyolojisinin önemli isimlerinden biridir. Marx,
ekonomik fenomenlerin yani alt yapının, kültür, din, sanat gibi sosyal fenomenler yani üst yapı
üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Marksist anlayış; endüstri sisteminin gelişim yapısını
incelerken farklı kavram ve unsurlardan oluşan yeni bir paradigma benimsedi. Tarihçi Okul ve
Marksist anlayış, sonuç ve çıkarımlarıyla birbirinden ayrılır. Bununla birlikte bilimsel
açıklamaların çıkış noktası olan somut ekonomik gerçeklerden yola çıkılması gerektiğini
vurgular. Sonuç olarak Alman iktisat sosyolojisi geleneğinin güçlenmesinde bu iki yaklaşımın
büyük bir etkisi vardır.

1.3.2.2. Fransız Geleneği
Alman geleneği gibi Fransız geleneği de ekonomide kurumların rolü ve ekonomik sosyolojinin
yönteminin karşılaştırmalı ve tarihi olması konusunda benzerliklere sahiptir. Alman
geleneğinin anlamacı kültürel-sembolik boyuta vurgusu, Fransız geleneğinde Emile
Durkheim’ın ortak paylaşılan anlamlara sahip olma anlamında kolektif temsiller düşüncesinde
kendisini göstermektedir. Ancak bu benzerlikler yanında farklılıklardan da söz etmek
mümkündür. Durkheim sanayi toplumu ve uyum eksikliği ile ilgilenirken Weber, Sombart ve
Schumpeter kapitalizm ve onun mücadeleleri üzerinde durmaktadır. Swedberg’e göre Alman
geleneği, iktisat sosyolojisine iktisat teorisinin yanında yer bulmaya çalışırken Durkheimcı
görüş iktisatçılarla kavga ederek iktisat sosyolojisi ile yer değiştirmek istemiştir.
Fransız iktisat sosyolojisinde Saint-Simon’un popülerleştirdiği “sanayi toplumu”nun analizi
öne çıkmaktadır. Simon feodal sistemden sanayi toplumuna geçişin Avrupa toplumunda acı
dolu portresini çok etkileyici bir biçimde çıkarmıştır. Bu çalışmalardan Durkheim da etkilenmiş
ve Toplumsal İşbölümü adlı eserinde modern toplumu analiz etmiştir. Durkheim’ın
taraftarlarından Marcel Mauss da Hediye adlı eserinde sanayi öncesi toplumlarda değiş-tokuşu
sadece hediye verme olarak değil fakat genel olarak tüm ekonomideki rolü üzerinde
incelemiştir.

1.3.2.3. Amerikan Geleneği
Amerika’da 1950’lere kadar iktisat sosyolojisinin gelişimi açısından ciddi bir girişim
olmamıştır. Amerikan iktisatçıları sosyologların ekonomik konulardan uzak kalması ve
kesinlikle sosyal konulara odaklanması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. 1940’larda
matematik popüler hale gelince iktisatçıların sosyolojiye yabancılaşmaları arttı.
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1950’lere gelinceye kadar fazla bir çalışma olmamış, dönemin öne çıkan okulu Chicago
sosyologları iktisat ile ilgilenmemiştir. Bu sosyologlar iktisat ile sosyoloji arasındaki
işbölümüne göre hareket ediyordu: ekonomik problemler iktisatçılara, sosyal problemler
sosyologlara aitti. Fakat Chicago Okulu sosyologları iktisat sosyolojisine ilgili olduğu iki alt
disiplin, sanayi ve meslek sosyolojisi çalışmaları ile katkı yapmıştır. Meslek sosyolojisinin öne
çıkan ismi Everett C. Hughess kendi alt displinini yaratmıştır, Elton Mayo ve arkadaşları ise
Western Elektrik Şirketi Haethorne çalışmaları sanayi sosyolojisinin kökenini oluşturmuştur.
1950’lerde Amerika’da toplum ve ekonomi tartışmaları canlı bir ortam yaratmıştır. Bu
dönemde ekonomik antropolojide öne çıkan isim Karl Polanyi’nin çalışmaları iktisat sosyolojisi
açısından oldukça önem taşımaktadır. Kendi kendini düzenleyen, kültürel ve sosyal etkilerden
bağımsız bir piyasa varsayımının geçerli olamayacağı tartışmaları gömülülük kavramı Polanyi
tarafından kazandırılmıştır. Diğer bir isim Herbert Simon davranışsal iktisat alanını bireylerin
her zaman rasyonel davranamayacaklarını anlatmak için kullandığı sınırlı rasyonalite ile
tanıştırmıştır.
Bu dönemde Talcott Parsons ve Neil J. Smelser’in Economy and Society adlı eseri önemli bir
çıkış noktası oluşturmuştur. Yapısal-işlevci ekolün öncülerinden olan bu iki isim ekonomi ve
toplum analizlerini birleştirmeye çalışmıştır.

1.3.3. Yeni İktisat Sosyolojisi
1960’larda bu iktisat ve sosyoloji arasındaki suni ayrışma zirveye ulaşmıştır. 1970’lerde sebebi
tam olarak bilinmemesine rağmen bu işbölümü kırılmaya başlamıştır. Bu dönemde iktisatçılarla
benzer bakış açısına sahip sosyologlar, sosyolojide rasyonel seçim perspektife ihtiyaç olduğunu
belirtmiş, diğerleri ise buna ciddi bir şekilde karşı çıkmıştır. Fakat sosyologların çoğunluğu
ekonomik ve sosyolojik perspektiflerin olasılıkların karışımından etkilenmiştir.
Bu gelişmelerin iktisat sosyolojisinin alanını genişleterek yeni iktisat sosyolojisinde iki
yaklaşımın ortaya çıkmasına yol açmıştır: yeni kurumsal iktisat ve ekonomik hayatın yeni
sosyolojisi. Yeni kurumsal iktisat temel olarak iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Temel fikri
mikro iktisadın sosyal davranış ve sosyal kurumları açıklamak için kullanılabileceğine
dayanmaktadır.
Sosyologlar tarafında ise 1980’li yıllar gelişimin sağlandığı yıllar oldu. Mark Granovetter
tarafından yazılan “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”
isimli makale disiplin açısından can alıcı bir noktayı oluşturmaktadır. Polanyi’den farklı bir
biçimde kullandığı gömülülük kavramı ile Granovetter ekonomik analizde ağların (network)
kullanılmasının önemini vurgulamıştır. Bu çalışma geleneksel olarak sadece iktisatçıların
çalıştığı bir alanda sosyologların problemlerini çözebileceğine ilişkin güveni güçlendirdi. Yine
bu dönemde Harrison White tarafından kaleme alınan “Where Do Markets Come From” adlı
makale piyasa çalışmalarına öncülük etmiştir. 1980’lerdeki entellektüel yenilikleri Swedberg
üç başlık altında toplamaktadır: a) ekonomide, özellikle piyasalarda ağların rolü, b) farklı
organizasyonların yapısı ve c) ekonomik hayatta kültürün rolü.
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Bu tarihten sonra iktisat sosyolojisinin bağımsız bir disiplin kimliğinin güçlenmesine katkı
sağlayacak çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ
Sosyolojik hayal gücünün gündelik hayatın sıradan fenomenlerinin nasıl farklı bir bakış açısı
inceleme becerisi kazandırdığı ve iktisadi olayları çözümlerken de bu hayal gücü bize yardımcı
olmaktadır. İktisat ve sosyoloji arasında bir bağ kuran iktisat sosyolojisinin hangi konuları
incelediği ve bunları hangi perspektiften ele aldığı sosyal arayışlarında önem kazanmaktadır.
Ekonomik olayların sosyal bir alanda gerçekleşmesi ve disiplinin gelişimi iktisat sosyolojisinin
bağımsız bir disiplin olarak gelişimini sağlamıştır.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyolojik hayal gücünün gündelik hayatın sıradan fenomenlerinin nasıl farklı bir bakış
açısı inceleme becerisi kazandırdığı ve iktisadi olayları çözümlerken de bu hayal gücü bize
yardımcı olmaktadır. İktisat ve sosyoloji arasında bir bağ kuran iktisat sosyolojisinin hangi
konuları incelediği ve bunları hangi perspektiften ele aldığı sosyal arayışlarında önem
kazanmaktadır. Ekonomik olayların sosyal bir alanda gerçekleşmesi ve disiplinin gelişimi
iktisat sosyolojisinin bağımsız bir disiplin olarak gelişimini sağlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) “………..bireyin görünüşe göre özel olan problemleri ile önemli toplumsal meseleler
arasındaki bağlantıları görebilen bir dünya görüşüdür”. Aşağıdakilerden hangisi bu
tanımlamayı karşılayan kavramdır?
a) Sosyolojik hayal gücü
b) Sosyal Normlar
c) Kültürel Değerler
d) Ekonomik gelişme
e) Gömülülük
2) Kültürel ve sosyal etkilerden bağımsız bir piyasa varsayımının geçerli olamayacağı
görüşü aşağıdaki isimlerden kime aittir?
a) Karl Marx
b) Max Weber
c) Joseph Schumpeter
d) Karl Polanyi
e) Marcel Mauss
3) Aşağıdakilerden hangisi iktisat sosyolojisinin arka planını oluşturmaz?
a) Alman geleneği
b) Fransız geleneği
c) Amerikan geleneği
d) Avusturya geleneği
e) Yeni iktisat sosyolojisi
4) J.K. Galbraith, A.Smith’in piyasayı kendiliğinden düzenleyen “görünmez eli” yerine
devletin piyasayı bozan oluşumlarına karşı müdahalesini sağlayan “dengeleyici güç”
kavramını getirmiştir. (D / Y)
5) Ekonomik fenomenlerin sosyal ve politik hayata etkilerini gösteren iki örnek olay ne
olabilir?
6) Yeni iktisat sosyolojisinde ortaya çıkan iki yaklaşımdan biri ekonomik hayatın yeni
sosyolojisi, diğeri ise _________________________________________
7) Tarihçi Okul, Schumpeter’e göre iktisat sosyolojisinin kaynağıdır. (D / Y)
8) _________________________________________ iktisat sosyolojisine ilgili olduğu
iki alt disiplin olarak, sanayi ve meslek sosyolojisi çalışmaları ile katkı yapmıştır.
19

9) 1950’lere kadar Amerikan ekolünün iktisat sosyolojisine katkıları aşağıdaki
nedenlerden hangisi nedeniyle sınırlı kalmıştır?
a) Yapısal-işlevci ekolün öncülerinin katkı sunmaması,
b) 1950’lerde Amerika’da toplum ve ekonomi tartışmalarıyla ilgili canlı bir ortam
olmaması,
c) Chicago sosyologlarının iktisat ile yakından ilgilenmeleri,
d) Amerikan iktisatçıların, sosyologların ekonomik konulardan uzak kalması
gerektiğini düşünmesi,
e) Hiçbiri
10) Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde iktisat sosyolojisini etkileyen entelektüel
yeniliklerden biri değildir?
a) Ekonomide, özellikle piyasalarda ağların rolünün artması,
b) Sanayileşme ve sanayi toplumu analizi
c) Farklı organizasyonların yapısı,
d) Ekonomik hayatta kültürün rolü.
e) Yeni kavramların ortaya çıkışı

Cevaplar
1) a
2) d
3) d
4) Doğru
5) Düşünme sorusu
6) Yeni kurumsal iktisat
7) Doğru
8) Chicago Okulu sosyologları
9) c
10) b
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2. BİREY VE TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sosyolojide önemli bir ikilem olan yapı-eylem yaklaşımları nelerdir?
1.2. Birey ve toplum arasındaki ayrıma dayanarak temel toplum biçimlerin ekonomik
davranışlarımıza nasıl etki eder?
1.3. Ekonomik sosyalleşme nedir ve hangi bileşenlerden oluşur?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bir birey olarak toplumda bazı değiştirme gücüne sahip olduğunuza inanıyor musunuz?
2) Toplumların cemaat tipi (geleneksel) ya da cemiyet tipi (modern) olarak yapılanması
ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenci, toplum ve birey
ilişkisinin toplum biçimleri
Toplum ve birey ayrımı ve
ele alındığında ekonomik
ilişkisi
davranışlara
nasıl
yön
verdiğini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Toplum ve birey ayrımı
üzerine eğilen sosyologların
görüşlerine
yer verilerek
konunun
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Metodolojik bireycilik



Cemaat



Cemiyet



Toplumsal eylem



Ekonomik sosyalleşme
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Giriş
Birey ve toplum arasındaki ayrım sosyolojinin en eski araştırma konularından biridir. Genel
olarak toplumun birey üzerindeki etkisine yoğunlaşılmış olmasına rağmen, toplumun bireylerin
davranışlarının toplamından oluştuğu fikri de yaygındır. Birinci grupta; toplum bizi
sınırlandıran, hayatlarımızı ve fiziksel tepkilerimizi şekillendiren, bizim dışımızda ve
üstümüzde olan bir yapıdır. İkinci grupta ise bireylerin olayları oluşturma, değiştirme ve
etkileme özgürlüğüne sahip olduğuna vurgu vardır. Ayrıca toplum ve birey arasında karşılıklı
etkileşim de söz konusudur ve bireyin bu süreçteki temel yapıcı ve dönüştürücü gücünün önemi
ihmal edilmemelidir. Gündelik hayattaki bireysel davranışların, içinde yaşadığımız toplumu
nasıl etkilediğini ve bu toplumdan nasıl etkilendiğini bilmek iktisadi fenomenleri anlamamız
açısından gereklidir. Yaşadığımız toplumda sosyal ilişkilerin düzenlenmesi birey-toplum
ilişkisinin yapısını da belirler. Sosyal ilişkiler ise toplumların yapısına göre, yani cemaat ya da
cemiyet tipi toplum olmasına bağlıdır. Cemaat tipi toplumlarda toplum bireylerin üzerinde bir
oluşum olarak tanımlanır ve birey-toplum arasındaki çıkar çatışmasında toplumun çıkarları
üstün tutulur. Cemiyet, bireyci bir toplumsal yapıya göndermede bulunurken cemaat,
kollektivistik bir yapıya göndermede bulunmaktadır. Bölümümüzde birey-toplum ilişkilerine,
cemiyet ve cemaat tipi toplulukların oluşumsal ve yapısal özelliklerine değindikten sonra
toplum tiplerine göre farklılık gösteren diğer bir mekanizma olan sosyalleşme kavramını
açıklayacağız. Daha sonra sosyalleşme sürecinin bir parçası, bilgi ve yeti edinme süreci olarak
tanımlanan “ekonomik sosyalleşme” kavramını tanımlayarak, son olarak bu kavramın içeriğini
oluşturan “iktisadi davranış”ı ele alacağız.
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2.1. Birey-Toplum İlişkisi
Birey ve toplum arasındaki ayrım en eski ayrımlarından biridir ve aynı zamanda bir ikilemi
temsil eder. Sosyolojide farklı düzeylerde ikilemlere de rastlanabilir: eylem-yapı, ve makromikro gibi.

2.1.1. Toplumun Bireyden Bağımsızlığı
Genel olarak sosyolojik yaklaşımlarda toplumun bireyin üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşan
bir gelenek olduğu görülür. Bu gelenek birinci grup görüşleri oluşturur. Bu çerçevede
Durkheim, ‘sosyal gerçekliklerin nesneler gibi ele alınması’ gerektiğini çünkü ‘toplumun,
kendisini oluşturan bireylerden bağımsız olarak var olduğunu’ savunmuştur. Yani toplum
aslında kendine özgü bir gerçekliktir ve bireylerin ilişki ve davranışlarını belirleyen kuralları
vardır. Toplum bizi sınırlandıran, hayatlarımızı ve fiziksel tepkilerimizi şekillendiren, bizim
dışımızda ve üstümüzde olan bir yapıdır. Bireyler toplumda kurallara göre oynamak zorundadır.
Böylece sosyal dünyada yaşamak bireyin eylemini sınırlandırır. Bu görüşe göre ‘toplum için
iyi olan, birey için de iyi’dir.
Burada sosyal normlar ve değerler devreye girer. Sosyal norm, sosyal olarak kabul edilmiş
“doğru” ya da “uygun” davranış biçimleridir. Karşımızdaki insanın nasıl davranacağına ilişkin
beklentilerimizle ilgilidir. Normlar toplumun örf ve adetlerini kapsayacağı gibi yasal bir formda
da olabilir.
Değerler ise, toplum ya da bir sosyal grup tarafından önemli görülen ideal ve inançlar ile
standartlardır. Değerler bize bir toplumda ekonomik fenomenlerin nasıl gerçekleşeceğine dair
bazı ipuçları verir. Söz gelimi riskten, rekabetten kaçınan ve kaderci, kanaatkar değerlerin
hakim olduğu toplumlarda girişimci bir sınıfın ortaya çıkması zorlaşır.
Kuşkusuz bizden önce var olan toplum bizden sonra da var olacaktır. Ancak gündelik
hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan, daha önce kurulmuş yapının tamamen bizi kısıtladığını
düşünmek de yanlış olacaktır. İşte bu, bireyi toplumun bir anlamda önüne alan ikinci grup
görüşleri doğurur.

TOPLUM

BİREY

TOPLUM

BİREY

Şekil 02_001: Toplum-Birey Arasında Tek Yönlü İlişki
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2.1.2. Bireylerin Özne Olma Durumu
Özne olma durumunu açıklayan ikinci grup görüşler, toplumun bireylerin davranışlarının
toplamından oluştuğu fikri üzerine temellenmektedir. Bireylerin olayları oluşturma, değiştirme
ve etkileme özgürlüğüne sahip olduğuna vurgu vardır. Bireyler birinci grubun aksine toplumun
belirleyici kısıtlamalarından bağımsız davranma kapasitesine sahiptir.
Weber, “sosyolojiyi, bireylerin eylemlerine verdikleri anlamı anlama” bilimi olarak
tanımlamıştır. Sosyal aktör olarak bireylerin motivasyonlarının ‘anlam düzeyinde elverişli’ bir
toplum kuramının oluşturulması için gereklidir. Böylece bireylerin kendilerini ve yaşamlarını
nasıl anlamlandırdıkları ve gerçekleştirdikleri önem kazanır. Metodolojik bireycilik olarak da
adlandırılan bu yaklaşım hem sosyoloji hem de iktisatta kendisine yer bulmuştur. Weber, insan
davranışının ayırt edici niteliğinin ‘değerlere doğru bir yönelim’ olduğunu belirtmektedir. Yani
insanların davranışları üzerinde toplumsal kuralların etkisi olmakla beraber bunlar otomatik
değildir. Çünkü bireyler kendisi, davranışları ve içinde yaşadığı çevre üzerine düşünebilme
yeteneğine sahiptir. Bu bilinçli düşünme bireylerin yaratıcılık kapasitelerini de belirler.
Anthony Giddens, insanları ‘bilgi sahibi olabilen özneler’ olarak tanımlar.
Bu yaklaşımlar arasındaki farklılıklar ayrıca sosyal bilimcilerin toplumsal olaylara nasıl
yaklaştığını da belirler. Örnek olarak bir gelişme iktisatçısı, azgelişmişliğin nedenini azgelişmiş
denen toplumları oluşturan bireylerde “girişimci yeteneğinin” olmaması ya da “tasarruf
eğiliminin” az olmasına bağlayarak açıklıyorsa birinci görüşe göre açıklama yapmaktadır. Bir
başka iktisatçı ise gelişmiş kapitalist ülkelerin azgelişmiş ülkelerle kurdukları ilişki ya da
toplumda var olan bir dizi mekanizmayla azgelişmişliğin nedenlerini açıklıyorsa ikinci görüşe
dayanmaktadır.

2.1.3. Birey-Toplum Arasında Karşılıklı İlişki
Birey ve toplum arasındaki sosyolojik ikilemin aşılması gerektiğini ve Şekil 2 ‘de
görebileceğimiz gibi toplum ile birey arasında karşılıklı bir ilişki olduğunu savunan görüşler de
vardır. Burada toplum ve birey arasındaki ilişkide karşılıklı etkileşim söz konusudur ve bireyin
bu süreçteki temel yapıcı ve dönüştürücü gücünün önemi ihmal edilmemektedir.

BİREY

TOPLUM

Şekil 02_002: Toplum Birey Arasında Karşılıklı İlişki
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Günümüzde bireylerin kendilerini gerçekleştirme kapasiteleri ve kendi yaşamları üzerinde
karar verme kapasite ve yeteneklerinin gelişmesi toplum ile birey arasında karşılıklı ilişkinin
açıklamasını gündeme getirmektedir. Toplumun bireye sağladığı olanaklar ve kısıtlamalar
çerçevesinde yeniden üretim sürecinden bahsedilir. Bu çerçevede gündelik hayattaki bireysel
davranışların, içinde yaşadığımız toplumu nasıl etkilediği ve bu toplumdan nasıl etkilendiğini
bilmek iktisadi fenomenleri anlamamız açısından gereklidir.
Ancak birey ve toplum arasındaki ilişkinin açıklanmasında toplumun bireye getirdiği
kısıtlamalar kadar yine toplumun bireye verdiği fırsatlar olduğu önemli bir noktayı oluşturur.
Bizden önce var olan toplum her iki tür eylemimiz için de bir çerçeve sunar. Bu noktada
sosyalleşme yoluyla, bu kısıtlama ve fırsatları bireyin nasıl değerlendirdiği ve nasıl
anlamlandırdığı toplumun belirleyiciliği kadar önem taşır. Böylece bireylerin ilişkileri
toplumun nasıl yeniden üretileceği veya dönüştürüleceğini belirler.

2.2. Toplumsal Eylemler
2.2.1. Rasyonel Bireyin Ortaya Çıkışı
İçinde yaşadığımız toplumda sosyal ilişkilerin düzenlenmesi birey-toplum ilişkisinin yapısını
da belirler. Sosyal ilişkiler ise toplumların yapısına, yani cemaat ya da cemiyet tipi toplum
olmasına bağlıdır. Genel olarak cemaat tipi toplumlar toplumların geleneksel, cemiyet tipi
toplumların modern toplumlar olduğu kabul edilir.
Ferdinand Tönnies tarafından Gemeinschaft und Gesselschaft (Cemaat ve Cemiyet) adlı eserle
bu iki toplum tipi arasında farklılıkları ortaya koymuştur. Temel olarak cemaatte toplumsal
ilişkiler dayanışmacı bir nitelik taşırken, sanayileşmekte olan toplumların geniş ölçekli ve gayri
şahsi ilişkilerle örüldüğünü ortaya koymuştur.
Bu iki tip toplumun özellikleri aşağıda Tablo 1’ de görülmektedir.
CEMAAT

CEMİYET



Toplum, topluluk



Birey



Kolektif bilince dayanan karar
mekanizmaları



Bireysel karar
genişlemesi



Toplumsal çıkar



Bireysel çıkar



Duygusal kararlar



Rasyonel kararlar



İşbirliği



İşbölümü



Birincil ilişkiler



İkincil ilişkiler

mekanizmalarının
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Enformel kurallar (örf vs.)



Formel kurallar (sözleşme)

Tablo 1. Cemaat ve Cemiyet Tipi Toplumlar
Cemaat (Gemeinschaft) tipi toplumlarda toplum bireylerin üzerinde bir oluşum olarak
tanımlanır ve birey-toplum arasındaki çıkar çatışmasında toplumun çıkarları üstün tutulur.
Cemiyet, bireyci bir toplumsal yapıya göndermede bulunurken cemaat, kollektivistik bir yapıya
göndermede bulunmaktadır.
Cemaat tipi toplumlar bireyin yaşamına anlam kazandıran birer bütündür. Böyle bir yapı;
güvenlik duygusu, dayanışma, ekonomik varlıkların topluluğun ihtiyaçları için kullanılması,
insanlar arasında dolaysız, yüzyüze ve somut nitelikte birincil ilişkilerin kurulması şeklinde
tanımlanır. Ancak bireylerin bu topluluk içerisinde özne durumunda olduğunu söylemek
güçtür.
Cemaat şeklinde organize olmuş toplulukların en önemli özelliği; insanların topluluk içindeki
konumlarının doğuştan gelen statülerine göre, bireyin hak ve ödevlerinin onun topluluk içindeki
veya temelde aile içindeki ilişkilerle, akrabalık veya kan bağıyla belirleniyor olmasıdır.
Dolayısıyla mülk bireye değil, toplumsal statüye aittir. Mülkün kullanımı ve el değiştirmesi ise
gelenek ve törelerde uygun görüldüğü şekilde, enformel kurallara göre gerçekleşmektedir.
Kişiler arası ilişkiler de eşit taraflar arasında yaşanan ilişkiler olarak gelişmez, taraflar
arasındaki tabi olma şekline göre değişir. Bu ilişkilerde haklar veya çıkarlar değil, ödev ve
yükümlülükler önem taşır. Ekonomik faaliyetler de akrabalık ilişkilerine, kolektif bilince
dayanan karar mekanizmalarına, politik ya da dini bir otoriteye bağlı kalınarak veya kendi
kendine yeten kapalı gruplararası ilişkiler yoluyla yürütülmektedir. Öyleyse bu tür
topluluklarda benimsenen temel değer, çıkar ya da kazanç güdüsü değil, grup içi bağlılık,
işbirliği, onur gibi değerlerdir. Bu değerler statüye, geleneğe, töreye, dine hatta sihire
dayandırılmaktadır. Dolayısıyla böylesine katı bir hiyerarşinin bulunduğu, toplumsal
akışkanlığa izin verilmeyen cemaatlerde, bireyin özne olma durumundan ve hatta bireyin
kendisinden söz etmek mümkün değildir.
Cemiyet tipi toplumlarda ise bireyin birincil önemde olması ve bireysel özgürlük ön plandadır.
Cemiyet mensuplarının birbirlerinden haberdar oldukları, dinamik yapılı, işbölümünün
geliştiği, formel kuralların esas alındığı teşkilatlanma şeklidir. Tönnies’e göre cemiyet tipi
toplumlara geçiş için, bireyin rasyonel iradeden ayrı bir biçimde doğal iradeye dayanan
bağlarının çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlar bireyin sürekliliğini, dinamizmini, kişisel
hareket özgürlüğünü, mülkünü satabilmeyi, tavırlarının değişmesini, bilimsel gerçeklere
kendisini uyarlayabilmesini engeller.
Cemiyet türü toplulukların, cemaat yapılarındaki toplumsal bağlanmışlık üzerinde çözücü bir
etki yarattığı düşünülebilir, ancak cemiyetler aynı zamanda özne durumda olan insanların ya da
insanların kendi olanaklarını gerçekleştirebilmelerinin koşullarını yaratmaktadır.
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Kısacası cemiyet tipi toplumlarda ilk olarak; “rasyonel”, kendi çıkarlarını gözeten bireyler
ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla insanlar arasındaki bağlar sözleşme tipi ilişkilere dayanmaktadır.
Bu tip topluluklarda alınan kararlar duygusal değil rasyonel niteliktedir. İkinci olarak da
cemiyet ile birlikte modern anlamda birey kategorisi ortaya çıkmıştır.
Piyasa mekanizmasının dayandığı özgürlük anlayışı; bireyin özne olma halinin toplumsal ya da
başka türden kısıtlara boyun eğip, kendi istencinin sınırlı olmasının gerektiği şekilde
yorumlanabilir. Bu anlayışa göre özgürlük, her şeyden önce bireye ait bir kategoridir. Bu
haliyle, kişinin kendini ifade etmesi, ortaya koyması anlamına gelen “serbest girişim” ile
çelişen bir anlayış ortaya çıkmaktadır. Bireyin hareket serbestisini ve davranışlarını sınırlayan
etkenlerin varlığı ve gücü bireyin özne olma halini olumsuz etkileyecektir. Bireyin özne olma
durumunun ve eylem gücünün göstergesi, davranışlarını dışarıdan bir müdahale olmadan kendi
vicdanına ve özgür iradesine dayanarak sergilemesidir. Eyleme geçebilen, dünyayı öğrenmek
ve anlamak için kendi aklına, davranışlarında kendi gücüne ve değerlerine inanan, kendisi için
neyin iyi olduğuna karar verebilen, yaptıklarının sorumluluğunu alabilen kimse, yaşamında
“özne” olabilmiş ve “aydınlanmış” bir bireydir.
Cemaat bireyler arasındaki birlik, cemiyet ise bireyler arasındaki ayrılık olarak nitelenmektedir.
Cemaat ve cemiyet topluluklarını birbirinden ayıran bu ayrım gibi, iki insan topluluğunda
bireylerin davranışlarını güdüleyen düşünceler bakımından da bir ayrım vardır: Cemaat
koşullarını taşıyan doğal irade ile cemiyeti ortaya çıkaran rasyonel irade arasındaki ayrım.
Doğal irade insanların güdüleri ve isteklerini kendiliğinden dile getirebilmesi olarak
nitelenerek, onların doğal eğilimlerine gönderme yapar. Rasyonel irade ise esas olarak rasyonel
olana göndermede bulunur. Kendiliğinden değil, dış faktörlerin etkisiyle oluşan bir irade
şeklidir. Kendi çıkarlarını gözeten ya da elindeki araçlarla kendi amaçlarına ulaşmaya çalışan
bireyin (homo ekonomicus) iradesini ifade eder.
Durkheim cemaat tipi topluluklarda, daha sonraki konularda da göreceğimiz gibi, bireylerin
oldukça benzer hayatlar yaşadığı, davranışlarını toplu iradenin belirlediği mekanik
dayanışmanın; cemiyet tipi topluluklarda ise kişilerin çok farklı rolleri ve ekonomik işlevleri
olan organik dayanışmanın yaşandığını ileri sürmektedir. Cemaat toplulukları daha çok nüfus
yoğunluğunun az olduğu kırsal alanlarda görülmektedir. Ancak bazı sosyologlar cemiyetlerde
de cemaat hayatının görülebileceğini belirtilmektedirler. İleri sanayi toplumlarında moral
tatminsizliğinin, faydacı, maddeci ve fertçi davranışların doğurduğu tepkici ve dışa nispeten
kapalı cemaatleşme örnekleri de verilebilir.

2.2.2. Weber’in Toplumsal Eylem Kuramı
Rasyonel eylemlerin cemiyet tipi modern toplumları tanımlamakta önemli bir araç olduğunu
belirttik. Ancak bireylerin eylemlerini tek başına sadece rasyonel kategorisinde açıklamamız
yeterli değildir. Farklı zamanlarda, farklı toplumlar, tarihte farklı eylem biçimleri tarafından
nitelenmiştir. Weber’in toplumsal eylem kuramına göre toplumsal eylem, aktörlerin
motivasyonları veya amaçları açısından farklılaşan dört çeşide ayrılmıştır:
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Geleneksel eylem, aktörler bir şeyi yapmayı, hep öyle yapageldikleri için yaptıklarında
meydana gelir.



Duygulanımsal eylem, aktörler duygusal nedenlerle bir şeyi yapmaktan kendilerini
alamadıklarında meydana gelir.



Değer yönelimli eylem, bir ilke ya da amaç, diğerlerini bastırırsa meydana gelir.



Rasyonel eylem, aktörler belli amaçları başarmanın en verimli yolunu değerlendirip
hesapladıkları zaman, ‘bunu yapacağım, çünkü istiyorum’ diye değil, fakat ‘bunu
yapacağım, çünkü bunu elde etmenin en verimli yolunun bu olduğunu hesapladım’
dedikleri zaman meydana gelir.

Görüldüğü gibi, cemaat ve cemiyet tipi toplulukların oluşma nedenleri aktörlerin, farklı
yönelimdeki eylemler geliştirmelerine bağlı olarak değişir. Cemaatler kuvvetli bir dayanışma
ve bütünleşme içinde olan, yoğun birlik şuuruna sahip insan toplulukları olduğundan daha çok
geleneksel, duygulanımsal ve değer yönelimli eylem gösterme eğilimindedirler. Cemiyetler ise
sürekliliği olan, dinamik, mesleki bakımdan yeteri kadar farklılaşmış sosyal grupların bir araya
gelmesiyle oluştuğundan bunlarda rasyonel eylem görülmesi daha olanaklıdır.

2.3. Toplumsal İlişkilerimizi Düzenleyen Bir Mekanizma: Sosyalleşme
2.3.1. Sosyalleşme Nedir?
Toplum tiplerine göre farklılık gösteren diğer bir mekanizma ise sosyalleşmedir. Sosyalleşme
bireylerin kendi toplumlarının değerlerini, normlarını ve tutumlarını öğrenip içselleştirdiği bir
süreçtir. Bir bireyin içinde yaşadığı toplumdan haberdar olması, kendinden beklenen uygun rol
ve davranışları gerçekleştirmesi, sosyal normları öğrenmesi onun sosyalleşmesi anlamına
gelir. Sosyalleşme, bir süreç olarak, bireyin doğuştan itibaren toplum üyeliğini kazanmasında
geçirdiği safhaların hepsine verilen addır. Birey dünyaya geldiği zaman sosyal olmayan bir
varlıktır. Fakat toplum öyle bir çevredir ki bireyleri içine girdiği andan itibaren kendine
benzetmeye, kendini bireylerde temsil ettirmeye başlar.
Sosyalleşme, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olan sosyal ilişkilerimizi düzenler.
Her gün toplumun diğer bireyleriyle farklı sosyal ilişkiler kurmaktayız. Bu ilişkilerin nasıl
yürütüleceğini bireyler sosyalleşme sayesinde ile öğrenirler. Bireysel eylemlerden ziyade
sosyal ilişkiler ekonomik amaçların belirlenmesinden, ilgili araçların organize edilmesine kadar
sürecin her aşamasında ve her alana dahil olarak insan davranışı üzerinde belirleyici bir etki
gösterirler.
Sosyalleşme aynı zamanda bireyin sosyal olarak kabul gören davranış ve deneyim edinmek
üzere insanlarla girdiği etkileşim süreci olarak tanımlanır. Yani toplum içindeki genel eğitime
ve birey ve çevresi arasındaki etkileşim sürecine vurgu yapar. Etkileşim süreci, belirli bir
toplumsal yaşamın ürünü olan bireylere daha önceki nesillerin deneyimleri, keşifleri sonucu
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elde edilen bilginin sürekli olarak bir sonraki kuşaklara aktarılması ve toplumun üyelerinin
belirli bir çevre içinde yaşama ve bu çevreyi yeniden üretmesine olanak sağlar.
Bu çerçevede sosyalleşme süreci statik bir mekanizma olarak değerlendirilmemelidir. Bu süreç
boyunca toplumda bütün bireyler bir kimlik ve bağımsız düşünebilme yeteneği; daha açık bir
ifadeyle yaratıcı bir kimlik geliştirir. Bu aslında şahsiyetin gelişmesi, daha önce bahsettiğimiz
özne olma durumudur. Bireyin kendini gerçekleştirme fırsatlarının farkında olması bazen
yerleşmiş normların dışına çıkmasına olanak sağlar. Ancak bu durum bireyin çevresi tarafından
davranışlarının yadırganmasına hatta toplumsal yaptırımlara maruz kalmasına sebep olabilir.
Sosyalleşmeyi sağlayan ilk sosyal çevre hemen hemen tüm toplumlarda aile kurumudur. Aile
kurumu bireye bazı davranış şekillerini, değer hükümlerini, örf ve adetlerini kazandırmaktadır.
Cemaat tipi toplumlarda ailenin sosyalleşmedeki rolü daha fazla hissedilir. Hatta böyle
toplumlarda ailenin tek sosyalleşme kurumu olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Cemiyet tipi toplumlara geçtikçe bireyin sosyalleşmesinde rol oynayan kurumların ve araçların
sayısında bir artış görülür. Eğitim ve öğretimi sağlayan okullar, toplumun norm ve değerlerinin,
toplumun tüm üyelerine benzer şekilde aktarılmasını sağlayan bir rol oynar. İş bölümündeki
artışa bağlı olarak çalışmanın kendine özgü kuralları da kişinin sosyalleşmesinde rol
oynamaktadır. Ayrıca kitle haberleşme araçları bireylerin sosyalleşmesinin önemli
kaynaklarından biri haline gelmiştir.
Geleneksel cemaat tipi toplumlar, çocukluk döneminde aktarılan ve öğrenilenlerin ömür boyu
fazla bir değişime ihtiyaç duyulmadan kullanıldığı toplumlardır. Ancak günümüzde sosyal
değişmenin hızına bağlı olarak nesiller arası farklılıkların artması bireylerin yaşamları boyunca
sosyalleşme süreci içinde olduğunu göstermektedir.

2.3.2. Ekonomik Sosyalleşme
2.3.2.1. Ekonomik Sosyalleşmenin Yapısı
Ekonomik sosyalleşme genel sosyalleşme sürecinin bir parçasıdır ve bu nedenle bu süreçten
bağımsız ele alınamaz. Modern yaşamda ekonomi insanların yaşamlarını şekillendiren en
büyük güçlerden biridir. Bu nedenle tüm vatandaşların bugün ekonomik olarak yetkin
davranabilmeleri için temel ekonomik kavramları bilmeleri ve bu bilgi ile ilgili yetilerini
kullanarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bu bilgi ve yetiyi edinme süreci ekonomik
sosyalleşme kavramı ile açıklanmaktadır.
Ekonomik sosyalleşme kavramı “ekonomik dünya ile ilgili anlamlandırmaları içeren, bilgi
edinimi, ekonomik dünyada işlevsel olabilmek için gerekli becerilerin geliştirilmesi ve
ekonomik davranışların ilgili değer ve tutumlar doğrultusunda öğrenilmesini içeren
sosyalleşme süreci” olarak tanımlanmaktadır.
Ekonomik sosyalleşme sürecinde etki kaynakları olarak adlandırılan norm, tavır, motivasyon
ve davranışları aktarmada büyük rolü olan sosyalleşme kaynakları çok önemlidir.
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Ekonomik sosyalleşme süreci boyunca birey model alma, pekiştirme ve sosyal etkileşim
süreçleri ile sosyalleşme kaynaklarından davranışları öğrenir ve sürecin yeniden
yapılandırılmasında etkin rol alır.
Bu kaynakların başlıcaları, sosyalleşmede olduğu gibi aile içi ve akran grupları, okullar, dini
kurumlar, yetişkinlikte; işverenler ve çalışma arkadaşları gibi aile dışı kaynaklardır.
Aile ekonomik davranışın oluşumunu etkileyen ve ekonomik değerlerin nesillerarası aktarımını
gerçekleştiren en önemli sosyalleşme kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ailenin
sahip olduğu değerler, davranışı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Sosyalleşme
sürecinde sosyalleşme kaynağı olarak ailenin değerleri, yapısal değişkenler ile birlikte
sosyalleşme çıktılarını ve davranışı etkiler. Ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik atmosferi ile
değer ve davranışları çocuklarının ekonomik sosyalleşmelerini doğrudan etkiler. Bu anlamda
modern araştırmacıların pek çoğu ebeveynlerin sosyalleşmedeki en önemli etken olduğu
konusunda hem fikirdir.
Burada ailenin ekonomik sosyalleşme üzerindeki etkisini örnek olarak açıklayabiliriz. Aile beş
şekilde ekonomik sosyalleşmede aktif rol üstlenir:


Finansal rol transferi yaparak,



Para yönetimi ile ilgili değerleri aktararak,



Rol model rolünü gerçekleştirerek,



Tüketime ilişkin yönlendirmelerde bulunarak,



Bireysel ve toplumsal refaha katkıda bulunarak.

2.3.2.2. Ekonomik Sosyalleşmenin Temel İçeriği Olarak İktisadi Davranış
Ekonomik sosyalleşmenin temel içeriğini oluşturan kavramların en başında iktisadi davranış
gelmektedir.
Televizyon almak, bankaya para yatırmak, vergi ödemek gibi kararların alınması birer iktisadi
davranış olmakla birlikte iktisadi davranışın sınırı bu tip kararlarla sınırlı değildir. Olağan
günlük davranışlar olarak görülen pek çok davranış sözgelimi çocuk sahibi olmaya karar
vermek, düğün hediyesi almak, işe yürüyerek gitmeyi seçmek ya da çocuğunuzun defterini en
sevdiği kahramanın resimleriyle kaplamak gibi davranışlar da iktisadi davranış sınırları içine
dahildir. Karşılığında ücret alınsın ya da alınmasın bir malın veya hizmetin üretimine katkıda
bulunulduğunda davranışın ekonomik yönü bulunmaktadır.
Piyasa dışında olduğu kadar piyasada da bireylerin davranışlarının sosyalleşme ile
içselleştirilmesi önem taşımaktadır. Piyasanın gereklerini yerine getirmek için sosyalleşen
bireylerin eylemleri, piyasada istikrarın sağlanması açısından rol oynar. Söz gelimi kişinin
sosyal sınıfı ya da iş gücü piyasası faktörlerini bilebilirsek kişinin nasıl davranacağını da
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bilebiliriz. Çünkü kişinin eylemleri sosyalleşme dolayısıyla otomatikleşmiştir. Piyasanın
atomize olmuş aktörleri normatif standartları öylesine içselleştirirler ki piyasadaki işlemlerin
istikrarlı biçimde yürütülmesi böylece garanti edilmiş olur.
Öte yandan bu tanım bireyi bu davranışa motive eden faktörleri ya da davranışa yüklenen
anlamları içermez. Ancak ekonomik davranışların altında yatan anlam, değer ve inançlar gibi
ölçülemeyen boyut dikkate alınmaksızın ekonomik davranışın tam olarak anlaşılamayacağı
açıktır. Bu nedenle iktisat bir düşünce sistemi olarak düşünüldüğünde, bireysel davranış ve bu
davranışın ilişkili olduğu kültürel unsurlar birlikte dikkate alındığında iktisadi davranış sosyal
bilimlerin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Hem sosyal çevre hem de toplumun normatif
yapısı, belli değerleri içselleştirilerek ekonomik davranışların standartlarını belirler. İnsanlar
tarafından içselleştiren bu değerler; iktisadi davranışların sadece insanların çıkarına uygun
olarak gerçekleştirdikleri eylemler olmadığını gösteren bir gerçeği de ortaya koymaktadırlar.
Bu gerçeğin daha iyi anlaşılması, iktisadi davranışa şekil veren sosyal ve kültürel unsurların
disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirmektedir. Bu disiplinlerarası bakış
ekonomik olaylara sosyolojik açıklamalar getirmeyi amaçlamaktadır.
Toplum bizi sınırlandıran, hayatlarımızı ve fiziksel tepkilerimizi şekillendiren, bizim dışımızda
ve üstümüzde olan bir yapıdır. Uyulması gereken norm ve değerleri vardır. Bazı görüşlere göre
toplum bireyin ilişki ve davranışlarını belirlerken, başka bir grup da toplumun bireylerin
davranışlarının toplamından meydana geldiği görüşündedir. Toplumlar cemaat ve cemiyet
olmak üzere yapısal açıdan farklı iki gruba ayrılırlar. Cemiyet tipi toplumlarda bireyin birincil
önemde olması ve bireysel özgürlük ön plandadır. Cemaat şeklinde organize olmuş
toplulukların en önemli özelliği ise insanların topluluk içindeki konumlarının doğuştan gelen
statülerine göre, hak ve ödevlerinin topluluk içindeki veya temelde aile içindeki ilişkilerle,
akrabalık veya kan bağıyla belirleniyor olmasıdır.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle birey ve toplumun karşılıklı etkileşimlerini ele aldıktan sonra, bireytoplum arasındaki ikilemi temsil eden cemaat ve cemiyet tipi toplulukların yapısal özelliklerini
inceledik. Daha sonra gündelik yaşantımızın vazgeçilmez bir unsuru olan, sosyal ilişkilerimizi
düzenleyen “sosyalleşme” ve onun bir parçası “ekonomik sosyalleşme” kavramını anlattık.
Piyasanın gereklerini yerine getirmek için sosyalleşen bireylerin eylemlerini ise “iktisadi
davranış” olarak açıkladık.
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Bölüm Soruları
1) Cemiyet, bireyci bir toplumsal yapıya göndermede bulunurken cemaat,
___________________ bir yapıya göndermede bulunmaktadır.
2) Birey ve toplum ilişkilerinin çözümlenmesinde Max Weber’in yaklaşımı aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile adlandırılır?
a) Metodolojik bireycilik
b) Gömülülük
c) Sosyalleşme
d) Düşünen özne
e) Rasyonelleşme
3) Ferdinand Tönnies’e göre cemiyet tipi toplumlara geçiş için, bireyin rasyonel
iradeden ayrı bir biçimde ___________________ iradeye dayanan bağlarının
çözülmesi gerekmektedir.
a) Kuralsız
b) Doğal
c) Toplumsal
d) Kolektif
e) Özgür
4) Max Weber’e göre bir ilke ya da amaç, diğerlerini bastırdığında meydana gelen
eylem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geleneksel eylem
b) Rasyonel eylem
c) Duygulanımsal eylem
d) Norm yönelimli eylem
e) Değer yönelimli eylem
5) Aşağıdakilerden hangisi ailede ekonomik sosyalleşmenin unsurlarından biridir?
a) Finansal rol transferi yapmak
b) Para yönetimi ile ilgili değerleri aktarmak
c) Rol model rolünü gerçekleştirmek
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d) Tüketime ilişkin yönlendirmelerde bulunmak
e) Hepsi
6) Tarihçi okulun son temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Joseph A. Schumpeter
b) Karl Marx
c) Max Weber
d) Emile Durkheim
e) Richard Swedberg
7) Bireyin

toplumda

pasif

olmadığı

ve

kendini

gerçekleştirme

fırsatlarını

yakalayabileceği görüşü “özne olabilme” durumunu açıklayan yaklaşımlardır.
(D/Y)
8) İktisadi davranışın sınırları piyasa tarafından belirlenir. (D/Y)
9) _____________________________ ekonomik dünya ile ilgili anlamlandırmaları
içeren, bilgi edinimi, ekonomik dünyada işlevsel olabilmek için gerekli becerilerin
geliştirilmesi ve ekonomik davranışların ilgili değer ve tutumlar doğrultusunda
öğrenilmesini içeren sosyalleşme süreci olarak tanımlanmaktadır.
10) Cemiyetleri geleneksel toplumlar, cemaatleri de modern toplumlar olarak
sınıflandırdığımızda, bu toplum tiplerinin iktisadi davranışları şekillendirmekteki
rolü nasıl olabilir? Tartışınız.
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Cevaplar
1) Kolektivistik
2) a
3) b
4) e
5) e
6) c
7) Doğru
8) Yanlış
9) Ekonomik sosyalleşme
10) Tartışma sorusu
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3. TOPLUMLAR VE İKTİSADİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sanayileşme öncesi ve sanayileşme sonrası toplumların özellikleri nelerdir?
3.2. Toplumların iktisadi olarak gelişimlerinde ekonomi nasıl şekillenmiştir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Sanayi devrimi toplumların ekonomileri üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır?
Sanayileşme öncesi toplumların bazı özellikleri modern toplumları açıklamak için
kullanılabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Toplumların
gelişimleri

Kazanım
iktisadi Öğrenci, tarihsel olarak
hangi tür toplumların var
olduğunu ve toplumların
iktisadi olarak ne gibi
özelliklere sahip olduğu
öğrenir
ve
bazı
karşılaştırmalar yapar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Toplumların
sosyal
ve
ekonomik
özellikleri
öğrenciye
aktarılarak
farklılıkları görmesi sağlanır.

45

Anahtar Kavramlar







Avcı-toplayıcılar
Hortikültüralizm
Orijinal refah toplumu
Sanayileşme
Fordizm
Post-fordizm
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Giriş
İnsanlık tarihi yaklaşık yarım milyon yıl önceye dayanır. Yerleşik düzene geçişin temeli olan
tarım yalnızca 12 binyıl önceye, uygarlıklar ise 6 bin yıl önceye uzanır. Bütün bu zaman
içerisinde toplumlar büyük değişimler yaşamıştır. Modern dönemde de değişmenin hızı
yaşanan teknolojik gelişmelere baktığımızda ortaya çıkmaktadır. Modern dünyanın yaşam
biçimleri ile toplumsal kurumlar, en yakın geçmişteki örnekleriyle bile karşılaştırıldıklarında
kökten derecede farklı oldukları görülür.
Bizler önceki kuşaklara kıyasla çok daha belirsiz bir gelecekle karşı karşıyayız. Kuşkusuz daha
önceki kuşakların yaşam koşulları bizden çok daha güvensizdi. İnsanlar doğal afetler, salgın
hastalıklar ve kıtlıklar karşısında savunmasızdılar. Ancak bugün sanayileşmiş ülkelerde salgın
ve kıtlıktan büyük ölçüde uzak olsak da, kendi kendimize yarattığımız toplumsal güçlerle baş
etmek zorundayız.
Bu çerçevede bugünün dünyasında ve modern ekonomilerinde ilkel olarak tanımladığımız
toplumların bir takım özellikleri yaşadığımız toplumları anlamak açısından önem taşımaktadır.
Bu sebeple Toplumlar, “Sanayi Öncesi Toplumlar”, “Sanayi Toplumu” ve “İleri Sanayi
Toplumu” olarak ayrılmıştır. Sanayileşme öncesi toplumlardan avcı-toplayıcılar,
hortikültüralistler ve tarım toplumları ve daha sonra sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyokültürel ve ekonomik değişimleri ele aktaracağımız sanayi toplumu ve son olarak ise ileri sanayi
toplumu ele alınacaktır. Sanayi toplumu, tarım toplumundan geçişte geçirdiği dönüşümlerle,
yani sanayileşmenin toplum üzerindeki sosyo-ekonomik ve kültürel değişimleri ile fordist
üretim süreci içinde incelenmiştir. Küreselleşme ile beraber şekillenen ileri sanayi toplumu ise
post-fordizm ile birlikte ele alınacaktır.
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3.1. Toplum Türleri
3.1.1. Sanayi Öncesi Toplumlar
Avrupa’nın büyük keşifler çağında, kâşifler çok farklı insan gruplarıyla karşılaşmışlardır. Çok
çeşitli toplum yapılarına sahip modern öncesi toplumlar Harris’in betimlemesinde üç ana başlık
altında toplanmıştır; avcı ve toplayıcılar, daha büyük tarım ya da kır toplumları (tarım yapan ya
da evcilleştirilmiş hayvan besleyen) ve sanayileşmiş uygarlıklar ya da geleneksel devletler.

3.1.1.1. Avcı ve Toplayıcılar
Dünya üzerinde insanoğlunun çok küçük bir bölümü dışında geri kalan kısmı avcı ve toplayıcı
toplumlarda yaşamışlardır. Avcı ve toplayıcılar, yaşamlarını avlayarak ve doğada bulunan
yenebilir bitkileri toplayarak kazanırlardı. Bu toplumlar Brezilya ve Afrika ile Yeni Gine’nin
bazı kıraç bölgelerinde hala yaşamlarını sürdürmektedirler. Bugün avcı ve toplayıcı toplumların
çoğunluğu ABD, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Batı kültürünü yaşayan ülkelerin
yayılmasıyla yok edilmişlerdir. Kalanların da varlıklarını çok fazla sürdürebilmeleri olanaksız
görünmektedir.
Avcı ve toplayıcı gruplarının büyük bölümünde özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD ile
karşılaştırıldığında, eşitsizliğe pek az rastlanmaktadır. Çünkü bu gruplar temel gereksinimlerini
karşılamanın haricinde maddi servet edinmekle çok az ilgilenmektedirler.
Bunların ana uğraşları dinsel ayin ve tören etkinlikleridir. İhtiyaç duydukları maddi mallar ise
av silahları, kazma, inşaat aletleri ile kısıtlıdır. Dolayısıyla toplumu oluşturan bireyler arasında
sahip olunan mallar sayı ve çeşitlilik olarak pek az farklıdır. Bu nedenle aralarında zengin ve
yoksul ayrımı söz konusu değildir. Konum ve rütbe farkları yaş ve cinsiyete bağlı
belirlenmekte; erkekler daima avcı iken, kadınlar yabani tahılları toplar, pişirir ve çocuk
yetiştirirlerdi. Erkekler ve kadınlar arasındaki bu işbölümü son derece önemli olup, kamusal ve
törensel konumları egemenlikleri altında tutan erkeklerdir.
“Avcı-toplayıcılar için hayatını kazanmak ne kadar kolay veya zor? Kadınlar ve erkekler
çalışarak ne kadar zaman harcarlar ve çalışmaları ne kadar verimlidir?” 1996’da düzenlenen bir
konferansta, bir grup alan çalışması yapan araştırmacılar avcı-toplayıcıların, Kalahari ve
Avustralya çöllerinde olduğu gibi, yaşamanın zor gözüktüğü çevrelerde bile, yiyecek aramak
için haftada 20-30 saat ayırarak gerçekten iyi yaşama imkânı bulabildiklerini ortaya koydular.
Daha sonraki araştırmalar abartılı olduğunu göstermesine rağmen, birçok avcı toplayıcı
arasında geçinme işlerinin aralıklarla yapıldığı, yani sürekli olmadığı, boş zamanın çok bol
olduğu ve beslenme statüsünün mükemmel olduğu gerçeği değişmemiştir. Bulgular, refahtan
çıkarılan anlam, insanların sadece maddi ürünlere sahip olmaları değil, aynı zamanda ihtiyaçları
ve istekleri ile tatmin olabilmeleridir şeklinde tanımlayan bir katılımcı, bundan yola çıkarak,
avcı-toplayıcıları “orijinal refah toplumu” olarak adlandırdı.
Kuzey Afrika’da Kalahari Çölü’nde yaşayan Kunglar (veya Buşmanlar) boş zamanlı zümre
toplumlarının en zorlayıcı örneğidir. Kungların ne kadar çalıştığını belirlemek için, Richard
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Lee, Kung bölgesinde ana su kaynaklarının bulunduğu Dobe’de oturanların ve ziyaretçilerin “iş
günlüğü”nü tuttu. Kunglar dışarıya sebze toplamak ve avlanmak için gitmedikleri zaman ne
yapıyorlardı?

Geçinme

Araç-Gereç

İşleri

Yapımı
Tamiri

ERKEK

21.6

KADIN
ORTALAMA
(ERKEK+KADIN)

Alt

Ev

Toplam

Toplam

İşleri

Haftalık İş

7.5

29.1

15.4

44.5

12.6

5.1

17.7

22.4

40.1

17.1

6.3

23.4

18.9

42.3

ve

Tablo 03_001: Kunglarda Haftalık Çalışma Saati Miktarı
Yukarıdaki tabloda avcılık ve toplayıcılıkla (geçinme işleri) geçirilen zaman “bakım işleri”
(aletlerin ve diğer malzemelerin imâli, bakımı, onarımı) ve “ev işleri”ne (mongongo
fıstıklarının ve diğer yiyeceklerin işlenmesi, odun toplamak, ateş yakmak, yiyecekleri dağıtmak
gibi işleri kapsar) ayrılan zamanı karşılaştırır. Bu görevler geçinme işleriyle geçirilen zamana
eklendiğinde, Kungların ortalama haftalık çalışma saati 42.3 olarak bulunur. Eğer biz evden
uzakta iş yerinde geçirdiğimiz zamana ilâve olarak ev işleri ve bakım işlerinde geçirdiğimiz
zamanı göz önünde tutarsak, bu çalışma saati bizim çalışma saatimizden azdır.
Avcı ve toplayıcıların günlük hayatta ne yedikleriyle ilgili yapılan araştırmaların bulguları
ışığında optimal gıda temini teorisyenleri doğal seleksiyonun gıdalarını verimli bir biçimde
temin edenlerin lehine çalışacağını varsayarlar. “Verimlilik”in burada anlamı, en kısa zamanda
en fazla kaloriyi temin etmektir, fakat kalori, her bir saat içinde maksimize edilecek tek şey
değildir. Kalori üreten her birim toprak alanı eğer toprak kıtsa veya protein üreten her birim
zaman eğer protein kaloriden daha kısıtlı ise daha önemli olabilir. Enerji verimliliği birçok
optimal yiyecek temin etme teorisinde varsayılan optimizasyon amacını taşır ve bu seçim için
birçok iyi sebep vardır. Fakat bütün durumlara uygulanmasına imkân olmayan bir varsayım
olduğu fark edilmelidir. Ancak yiyecek seçimi çok kompleks bir konu olduğundan optimal
yiyecek teorisi bir sınırlılığa sahiptir. Bu model insanların enerjik etkinliklerini maksimize
etmek için davrandıklarını varsayar ve insanların başka amaçları da olabileceğini göz önünde
tutmaz. Mesela, kaynakların çeşitliliği önemsenebilir veya kalorisi olmayan bazı besinler ve
kaynaklar kaloriden daha zor elde edilebilir (kalsiyum gibi). Güvenlik de önemli bir gerekçedir.
Bitkiler genellikle güvenli bir kaynaktır. Fakat av genellikle arzu edilen bir besin olmasına
rağmen her an temin etmek mümkün değil ve karşılaşılabilecek tehlikeler de belirsizdir.
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Avcı ve toplayıcıları, yaşamları artık bizim için önem taşımayan ilkel insanlar olarak
değerlendirmemeliyiz. Temelde vahşi bölgelerde hayvani besinlerle yaşayan avcılar ve
toplayıcılar, bugün dünyanın yalnız küçük parçalarında politik olarak marjinal kalıntılar olarak
bulunuyor olsalar da, modern insanoğlunun, birileri bitkileri ve hayvanları evcilleştirmeden
önce, on binlerce yıl avcı-toplayıcı olarak başarılı bir şekilde yaşadığını hatırlamak zordur.
Ancak avcılık-toplayıcılık insan gelişiminde önemli rol oynamıştır ve dünyada şimdiye kadar
yaşayanların %90’ından fazlasının avcı-toplayıcı olduğu tahmin edilmektedir. Onların
yaşamlarını ve kültürlerini incelemek bize, kimi kurumlarımızın insan yaşamının doğalından
ne kadar uzak olduğunu görebilme imkanı sağlar. Tabiki avcı ve toplayıcıların yaşadığı
koşulları idealize etmemeliyiz ancak, savaşların olmadığı, servet ve güç eşitsizliklerinin
yaşanmadığı, rekabet yerine işbirliğine verilen önem bize, modern uygarlığın mutlaka ilerleme
anlamına gelmeyeceğini öğretmesi açısından anlamlıdır.

3.1.1.2. Bahçecilik (Hortikültüralist) Kültürüne Sahip Toplumlar
Hortikültüralist terimi ekonomik ve sosyal sistemin geniş ve farklı bir düzenini kapsamaktadır.
Antropolojik olarak bu terim bir yanda “basit” yiyecek temin edici toplumlarla diğer tarafta
“karmaşık” tarımsal devletlerarasındaki boşluğu doldurmaya hizmet etmekte; evrimciler için
ise; “enerjiyi toplamaktan” (yaban yiyecekleri temin etme) “enerjiyi üretmeye” (hayvan ve
bitkilerin evcilleştirilmesi) büyük teknolojik değişime bağlı olarak medeniyetin doğuşunu ifade
etmektedir. Tabii tarımsal toplum ve medeniyet bitkilerin evcilleştirilmesiyle birdenbire
doğmadı: birçok bilinen örneklerde, hortikültüralistlerin küçük grupları arasında bitkilerin
evcilleştirilmesine bağlı olarak yavaş gelişen bir periyot medeni devletlerin doğuşundan önce
meydana geldi.
ENERJİYİ TOPLAMAKTAN

ENERJİYİ ÜRETMEYE

Yaklaşık yirmi bin yıl önce kimi avcı ve toplayıcı gruplar yaşamlarını sürdürebilmek için
hayvanları evcilleştirip, toprak parçalarına tarım ürünleri ekmeye başladılar. Kır toplumları
evcil hayvancılıkla uğraşan, tarım toplumları tahıl ürünleri yetiştiren toplumlardır. Birçok
toplumda ise bu iki tip ekonomi bir arada görülmektedir. Modern dünyada özellikle Afrika,
Orta Doğu ve Orta Asya’daki bazı bölgelerde kır toplumları hala varlıklarını sürdürmektedirler.
Yaşadıkları çevreye bağlı olarak koyun, keçi, deve veya at yetiştirirler. Mevsim değişikliklerine
göre farklı alanlara göç eden kır toplumlarının, avcı ve toplayıcılara göre daha karmaşık bir
toplum yapıları olmasına karşın, göç etme alışkanlıklarından ötürü maddi varlığa sahip
olamama konusunda benzeşirler.
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Bir zaman sonra avcı ve toplayıcı gruplar yabanıl doğada yetişen bitkileri toplamaktansa kendi
ürünlerini yetiştirmeye başlamışlardır. Bu hareket basit çapalarla ve kazma aletleriyle ekilen
küçük bahçelerde “bahçecilik” biçiminde ortaya çıkmıştır. Bahçecilik de kırsallık gibi avcılık
ve toplayıcılıktan elde edilen ürünün çok daha fazlasını arz etmiş, bu yüzden de daha büyük
grupların ihtiyacını karşılamıştır. Yaşamlarını bahçıvanlıkla sürdüren kişiler, göç etmedikleri
için hem avcı ve toplayıcılardan hem de hayvancılıkla uğraşan kır toplumlarından daha fazla
maddi varlık biriktirebilmişlerdir.
Hortikültüralistler, büyük miktarda gıda enerjisi için evcilleştirilmiş bitkilere bağlılıklarında
yiyecek temin eden avcı toplayıcılardan farklılık gösterirler. Bu farklılığı, evcilleştirilmiş
bitkilerin yalnızca beslenmenin küçük bir bölümünü oluşturduğu yani hâlâ yiyeceklerin daha
büyük oranda avcılık-toplatıcılıkla temin edildiği nadir olaylarda uygulamak zordur. Örneğin,
Bolivya yağmur ormanlarının Siriono yerlileri yabani yiyecekler için geniş bir alanda avcılıktoplatıcılık yaparlar; fakat aynı zaman bütün bölgede küçük bahçecilik alanları yayarlar.
Ancak tarıma başlamakla yerleşik bir yaşam türü seçmek birbirine karıştırılmamalıdır. Burada
ekim yapmak demek ormanda veya çalılıkta bir parça toprağı yolup temizlemek, çapa ya da
sopayla kazmak, tohumu ekmek, sonra da tohumu kaldırmak demekti; toprak sürülmez,
gübrelenmezdi. Ertesi yıl yeniden ekildiği için birkaç mevsim sonra verim düşerdi. Bir süre
sonra yerleşme alanına yakın topraklar tümden kıraçlaşması insanları göçe iterdi. Her şey çok
basittir. Bu tarımın en basit şeklidir. Buna “çapa ekimi” ya da “bahçe kültürü” denir.
Prestij Ekonomisi = geçimlik ekonomi + statü ekonomisi
Gösteriş Tüketimi

: İlkel ile modern ekonomiler arasındaki açığı kapayan bir unsurdur:



Rekabetçi olaylar- yarış, güreş



Refah objelerinin gösterişi



Ziyafetler
olay



Politik liderlerin itibarını yükseltme



Kendileri ve izleyenleri için üst düzey bir prestij talep etme

Törensel bir

Trobriand adalarında gerçekleştirilen birçok faaliyeti homo-economicus (iktisadi adam) ile
açıklamak mümkün değildir. Bahçe estetiği için çok fazla enerji harcarlar. Rakiplerinin
kendilerine gıpta etmesini sağlamak ve etkilemek için hem kendileri hem de kız kardeşlerinin
kocaları için o kadar fazla tatlı patates yetiştirirler ki; çoğunlukla depolama yerlerinde bunlar
çürür. Bileklik ve gerdanlık elde etmek için adalar arası ticaret zincirine katılırlar. Bunlar elde
edebilecekleri gıpta ettikleri en değerli objelerdir. Malinowski ekonominin toplumun içine
gömülü olduğundan bahseder. Böylece ekonomik davranışlar bir toplumun belli kültürel
geleneklerinin değerleri tarafından belirlenir.
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Horikültüralistlerle köylü tarımcılar arasındaki sınırı tanımlamak için:
1. Köylü tarımcıların daha gelişmiş politik sistemler içinde olduğu görüldü. Söz gelimi,
daha karmaşık şeflikler ve tarımsal devletler gibi,
2. Bazı tarım araçları ve gübre gibi pazardan satın alınmış teknolojik girdileri kullanırlar.
Ayrıca kendi ürünlerinin bir kısmını da pazarda satarlar;
3. Köylüler, balıkçı, çoban gibi diğer ürün uzmanlığı gibi uzmanlıkların bulunduğu
karmaşık bir ekonomik sistem içinde uzmanlaşmış üreticilerdir.

3.1.1.3. Tarım Toplumları
Mikro çevre istismarcılığı, nüfus artışı ve teknoloji gelişimi tarım toplumuna geçişi sağlamıştır.
Tarımın en önemli aktörü köylüler iki farklı dünyada yaşamaktadırlar. Bir yanda fakir, izole
olmuş, geçime endeksli kırsal insanlar, diğer yanda ise, kendi cemaatleri dışındaki dünyaya
oldukça bağlı olan köylüler. Köylüler kentlilerden coğrafi ayrılıklarından, ekonomik ve politik
boyun eğişlerinden, kendi gıdalarını üretebilme kabiliyetlerinden dolayı farklılık gösterirler.
Dünyada belki bir milyardan fazla köylü bir milyardan fazla köyde yaşamaktadır. Çin, Polonya,
Peru, Vietnam, Tanzanya, Türkiye, İtalya ve Meksika gibi birçok ülkenin önemli bir kısmını
oluştururlar. Bu sebeple Köylüler ayırıcı özelliğe sahip bir ekonomik durumu yansıttıkları ve
dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturdukları için önemlidirler.
Eric Wolf’un köylülerle ilgili olarak 1940’lardan bugüne çalışmaları devam eden çalışmaları
vardır. etmektedir. Köylüleri açık ve kapalı toplum olarak ikiye ayırmıştır. Kapalı toplumdan
bahsettiği kendi içlerinde yaşamaları ve kendilerine yönelik üretimlerinin olmasıdır. Kapalı
toplumların açık cemaatlerden daha fazla içe bakışları söz konusudur. Kapalı toplumlar ticari
ürünlerden çok, gıda için tahıllar yetiştirmeye meyillidirler. Açık toplumların ise teknolojiyle
bağlantıları vardır. Açık toplumlar tek tip ürün üretip bunu dışarıya satarlar dolayısıyla dışarıyla
bağlantılı bir ekonomik yapıları, politik ve kültürel bağlantıları vardır. İş bölümü de
bulunmaktadır. Dış dünyanın etkisi daha direk olarak gerçekleşir ve günlük yaşam için daha
önemlidir.
Tarım toplumunda ekonomik faaliyetler kendi kendine yeterli, piyasa değeri olmayan temel
yiyecek maddelerinin üretimine dayalı bir yapı sergiler. Tarım toplumunda, insan ve hayvan
gücü gibi doğal-organik güce dayalı durağan bir teknoloji egemendir; üretim yöntemi el
sanatlarına dayalıdır. Bu durumun ekonomik hayata yansıması, doğaya bağımlı tarımsal üretim
şeklinde gerçekleşmiştir. Ekonomide birincil kaynak topraktır ve toprak sahipliğine göre
soylular, köleler, serfler gibi toplumsal sınıflar belirlenmiştir. Ekonomik üretim, doğal kaynak
olan toprağın sahibinin yönetiminde ve serflerin (kölelerin) bağımlı emek gücünden
yararlanılarak gerçekleştirilir. Tarım toplumunda bilgi, "deneyim" yoluyla elde edilmektedir.
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3.1.2. Sanayileşme ve Sanayi Toplumu
Sanayileşme iki yüzyıl öncesine kadar, tarihin bütününe egemen olan toplumları ortadan
kaldıran büyük bir gelişme olarak yaşanmıştır. Sanayileşme cansız güç kaynaklarının (buhar ya
da elektrik gibi) kullanımına dayanan makineleşmiş üretimin ortaya çıkışına göndermede
bulunmaktadır. Sanayileşmiş toplumlar daha önce yaşamış bütün toplum türlerinden son derece
farklıdırlar. Sanayileşme Avrupa’da ortaya çıkmıştır ancak etkileri Avrupa’nın çok ötesine
ulaşmıştır.
Geleneksel uygarlıkların en gelişmişlerinde bile insanların hemen hemen çoğu tarımla
uğraşırdı. Teknolojik gelişmelerin çok düşük düzeyde olması, insanların tarım üretimin
gerektirdiği gündelik işlerden kurtulmalarına olanak tanımıyordu. Bugünkü modern sanayi
toplumlarının özelliği ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun tarım yerine ofis ve fabrika
ortamlarında çalışıyor olmalarıdır. İnsanların büyük çoğunluğu varolan işlerin büyük
bölümünün yer aldığı, yeni iş olanaklarının yaratıldığı şehir ve kasabalarda yaşamaktadır.
Kentler, geleneksel uygarlıklarda bulunan kentsel yerleşimlerden çok daha büyüktür. Kentlerde
yaşam önceye göre, kişisellikten çok ortaklaşa niteliği taşır. Gündelik karşılaşmalar daha çok
tanıdıklarla değil yabancılarla gerçekleşir. Büyük ölçekli şirketler ve hükümet kurumları
insanların hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Modern toplumların diğer bir özelliği geleneksel devletlere göre daha gelişmiş ve yoğun bir
siyasal yapıya sahip olmalarıdır. Geleneksek uygarlıklarda ise siyasal erklerin (monarşi ve
imparatorluklar) köylerde yaşayan ve kendi kendilerine yetebilen toplulukların yaşamları
üzerinde pek etkileri yoktu. Sanayileşmeyle birlikte ulaşım ve iletişim hızlı bir hale geldiğinden
daha bütünleşmiş bir topluluk ortaya çıkmıştır.
Ulus-devletlerin ilk örnekleri sanayi toplumlarıdır. Geleneksel devletleri birbirinden ayıran
belirsiz sınırlar varken, ulus-devletler birbirlerinden açıkça ayrılmış sınırları olan politik
topluluklardır. Ulus-devletler kendi sınırları içerisinde uyguladıkları yasalarla vatandaşların
yaşamlarının pek çok alanında söz sahibi olurlar.
Sanayi teknolojisi sadece barışçı ekonomik gelişme süreçleriyle sınırlı değildir. Sanayileşmenin
ilk dönemlerinden bu yana en modern teknolojiler askeri kullanıma tahsis edilmiş, bu da silah
yapımını ve askeri örgütlenme biçimini sanayileşmemiş toplumlara göre son derece geliştirerek
savaş biçimlerini de değiştirmiştir. Üstün ekonomik güç, siyasal birlik ve askeri üstünlük hep
birlikte, geçmiş iki yüzyıl boyunca Batının yaşam biçiminin karşı konulamaz görünen
yayılmasından sorumludur.
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3.1.2.1. Sanayileşmeyle Gelen Sosyoekonomik ve Kültürel Değişimler
Sosyal ve iktisadi hayatın her dönemi kendine has kavramları ortaya çıkarmıştır. Feodal, şehirli,
mavi yakalı, beyaz yakalı, sanayileşme, hizmetler sektörü gibi kavramlar farklı dönemlerde
doğmuş ve şekillenmiştir. Yani toplumların sosyal ve ekonomik göstergelere göre yapılan
tanımları zamanla değişmiştir. Örneğin artık “azgelişmiş-gelişmekte olan” şeklinde yapılan
ayrımlara yenileri eklenmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan hızlı ekonomik ve sosyal
kalkınmayla beraber, ülkelerle ilgili “geleneksel-geleneksel yapıdan çıkan-sanayi öncesisanayileşmeye geçiş-sanayi toplumu-ileri sanayi toplumu” gibi çoğulcu tasnifler yapılmaya
başlanmıştır.

Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu göçebe, yarı göçebe, yerleşik tarım hayatı yaşamış, daha
sonra makineleşme ile bol, standart ve kaliteli kitle üretimine başlayarak sanayi toplumu
dönemine geçmiştir. Sanayi toplumu; üretimde tezgahtan fabrikaya geçişi, mülkiyet ve yönetim
fonksiyonlarının farklılaşmasını, nüfusun şehirli niteliğini, tarım dışı faal nüfusu, verimlilik
artışını, kitle eğitimine geçişi, doğuştan değil kazanılan statüye kavuşulmasını toplumsal
tabakalaşmanın “eğitim-meslek-statü” şeklinde oluşmasını, artan işbölümü ve ihtisaslaşmayı,
endüstri ilişkilerini gündeme getirmiştir. Çalışma hayatında menfaat ilişkilerinin doğması, işçiişveren çatışmalarının yaşanması, toplu pazarlık kavramı, işçi ve işverenlerin sendikal
örgütlenmeleri sanayi toplumlarına özgü oluşumlardır. Sanayi toplumları artan milli gelir,
sosyal refah, güvenlik ve daha birçok alanda sosyal ve ekonomik gelişmişlik göstergelerine
göre çok büyük başarılar sağlamıştır.

Sanayileşmenin yaşandığı dönemin ilerleyen yıllarında sermaye ile yönetim fonksiyonlarının
farklılaştığı, ustanın patronlaştığı, orta sınıfların eskiye göre oldukça arttığı, emeğin niteliğinde
farklılaşmalar olduğu görülmüştür. Bu farklılaşma işçi sınıfının yukarı doğru sosyal
hareketliliğini başlatmıştır. Böylece “emburjuvazi” denilen, işçilerin orta sınıflaşma süreci
doğmuştur. Kol işçisinin yanında vasıflı ve teknik işçilerin de yetişmesi toplumları çoğulcu bir
tabakalaşmaya götürmüştür. İkili sınıf yapıları sarsılmıştır.
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Genel olarak zihniyette meydana gelen büyük değişmenin maddeye yansıması olan sanayi
ihtilalini doğuran sosyal kuvvetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
 Para piyasasının doğuşu ve mübadelede paranın ağırlık kazanması,
 Artan nüfus ihtiyaçlarının karşılanması bakımından ticari faaliyetlerin artması,
 Merkezi otorite ve merkezi devlet anlayışının gelişmesi,
 Yeni kıtaların ve deniz yollarının keşfi ve kıymetli malların Avrupa’ya akışı
 Büyük toprak mülkiyetinin itibar kaybetmesi menkul mülkiyetinin önem kazanması,

Sanayi toplumlarında görülen değişimler:
 Tarımın önemini kaybetmesi, tarım yerine fabrika-ofis-dükkan
 Yeni makinelerin bulunması
 Güç kaynaklarının üretime yönlendirilmesi
 Bilimden yararlanma
 İnsanların %90’dan fazlasının kasaba ve kentlerde yaşaması
 Daha yoğun ve gelişmiş bir politik sistem
 Taşımacılık – iletişim çok daha hızlı
 Bütünleşmiş toplumlar
 Yeni orta sınıflar
 Gündelik karşılaşmalar tanıdık insanlar yerine yabancılarla gerçekleşir
 Anonim şirket, hisse senedi gibi kavramların ortaya çıkışı
 Hukuk sisteminin değişimi
 Eşseçimi aile dışı evlenme
 Batıda aşırı ferdiyetçilik
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 Sosyal teknik işbölümü
Sanayileşme, toplumların sosyal ve ekonomik yapılarından zihniyet yapılarına kadar her şeyi
nitelik ve nicelik yönünden değiştirmektedir. Toplumların bu değişiklikler karşısında çeşitli
çelişkiler yaşadığını görmekteyiz. Bu çelişkileri beş ana başlık halinde ortaya koyabiliriz:
 Hayatın ana amacı haline gelen boş zaman ile çatışma,
 Demokratik ideallerle ekonomik güç,
 İşbirliği ve dayanışma ile tecrit,
 Sempati, hoşgörü ile çeşitli gerginliklerin sebep olduğu saldırgan tavırlar arasındaki
çelişkiler.
Bu tür çelişkili durumların ortaya çıktığı sanayi toplumlarında, bu çelişkileri giderecek ve
sosyal dengeyi sağlayacak politikalara ihtiyaç vardır.
Batı Avrupa’da sanayi ihtilaliyle ortaya çıkan önemli değişiklikler Osmanlı Devleti’nde
yaşanmamıştır. Dolayısıyla yeni ticaret yolları bulunmadan önce kervan ticaretiyle gelir elde
eden Osmanlı Devleti, coğrafi keşiflerden sonra oldukça kan kaybetmiştir. Ticaret yolarının
açık denizlere kaymasıyla şehir ekonomileri, yollar üzerinde bulunan şehir esnafı bundan
zararlı çıkmıştır.
Osmanlı Devleti’nde ayrıca usta patron farklılaşması, ticaretle uğraşanların burjuvalaşması
yaşanmamıştır. Dolayısıyla sınıf yapısı da çok farklıdır. Batıda olduğu gibi ticaretten elde
edilen geliri sanayileşmenin gelişmesi için kullanmamışlar, tezgah üretiminden standart kitle
üretimine geçilememiştir.
Sanayileşme oluşumunu gerçekleştirememiş, dini birlikten milli birliğe, tezgahtan fabrikaya
geçemeyen, sermaye birikimini sağlayamayan, Batılı ülkeler gibi emperyal ilişkiler kuramayan
Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısında çözülmeler baş göstermiştir.
Sanayileşme ile birlikte öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan kitle üretimi de
dediğimiz fordist üretim, sanayi toplumları için devrim niteliğinde bir buluş olduğundan
konumuzun bu bölümünde “fordizm” kavramını inceleyeceğiz.
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3.1.2.2. Fordizm
Savaş sonrası dönemde yaygın olan, kitlesel üretim ve kitlesel pazarlama temelli endüstriyel
bir ekonomi biçimidir. Fordizm, Ford otomobil şirketinin, kitlesel bir pazar için birbirine benzer
arabalar üreten, montaj hattı sürecinden esinlenen kitlesel üretim sistemini belirtmektedir.
Amerikan otomobil üreticisi Henry Ford, seri üretim yoluyla ürettiği ilk otomobiller aracılığıyla
Batı kapitalizminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ford çalışanlarına yüksek ücret
ödeyerek ürettiği otomobilleri, çalışan kesimdeki ailelere satmayı amaçlıyordu. Bu, yirminci
yüzyılın ilk on yılında ABD’nin toplu üretim ve tüketim yönünde yükselişini sağlamıştır. Bu
üretimle başlayan döneme “Fordizm” denmiştir. Fordizm, benzer mallardan oluşan toplu bir
pazarın tüketicilerini hedeflemekteydi. Toplu tüketim ABD’de daha erken başlamış,
Avrupa’daki modern kapitalizmde ise yirminci yüzyılın ortalarında itibaren önem kazanmıştır.
Fordist seri üretim döneminde yeni tüketici grupları ortaya çıkmıştır. Bunlar satın aldıkları her
şeyde reklamlar aracılığıyla seçim yapmaya başlamışlardır. Marka imajı yerleşmiştir. Hedef
kitle, henüz anne-babalarıyla yaşayıp yüksek ücretli işlerde çalışan gençlerdi. Meslek sahibi
sınıfın iki özelliği tüketimi etkilemekteydi: gelir düzeyi ve meslek statüsü, Bazı sosyal
bilimciler sosyo-ekonomik sınıfı tüketicinin gelirinden ve harcama kalıplarından daha önemli
bir belirleyici olduğunu söylemektedirler.
Genel olarak sanayi toplumunun özellikleri üzerinde durduktan sonra, “ileri sanayi
toplumu”nun çok daha iyi anlaşılacağını umuyoruz.

3.1.3. İleri Sanayi Toplumu
Dünya tüm ülkeleri küresel olarak etkileyen çok hızlı bir sosyal değişim geçirmektedir. Bugün
sosyologlar, insanlığın yeni bir evreye girdiğini iddia etmektedirler. Bu yeni evreye ise “ileri
sanayi toplumu” toplumu demektedir. Endüstri toplumlarında üretim maddi mallarda ve
fabrikalarda yoğunlaşırken, endüstri sonrası toplumlarda, bilgiyi yaratan kullanan ve saklayan
elektronik cihazlar ile bilgisayarlara odaklanmıştır.

3.1.3.1. Sanayi Sonrası Toplumların Özellikleri
Ekonomik Yapıdaki Dönüşüm: Endüstri sonrası toplumlarda seri mal üretiminden hizmet
üretimine geçilmiştir. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve insani hizmetler ile bilgisayar, sistem
analizi, bilimsel araştırma ve geliştirmeler önem kazanmıştır.
Yükselen Yeni Sınıflar: İstihdamın sanayi sektöründen hizmetler sektörüne kaymasıyla,
yükselen yeni sınıflar ortaya çıkmış; mühendis, öğretmen, bilim adamları, tıp personeli gibi
teknik ve profesyonel kadrolarda çalışan sayısında çok büyük ölçüde artış olmuştur. Hizmet
sektörünün gelişmesiyle idare ve büro işlerinin sayısında artış olmuş, beyaz yakalı işçilerin
yapacakları işler çeşitlilik ve artış kazanmıştır. Sanayi sonrası toplumlarda beyaz yakalıların
sayısı, endüstri toplumlarındaki mavi yakalıların sayısını çoktan geçmiştir. İleri sanayi
toplumlarında üstün nitelikli insan gücü sermaye faktörünün önüne geçmiştir.
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Bilginin Artan Rolü: İleri sanayi toplumlarının bir diğer önemli özelliği bilgi temelli
ekonominin oluşmasıdır. Bu toplumların yeni paradigması teorik bilgidir. Bilgi, toplumun
temel ekseni ve stratejik kaynağıdır. Hammaddenin eski önemi kaybolmuştur. Teorik bilgiyi
piyasa hizmet ve ürününe dönüştürenler başarılı olmuştur.
Enformasyon Teknolojileri: Sanayi toplumlarının oluşumunda buhar makinesi ve elektrik gibi
enerji teknolojisi rol oynarken, ileri sanayi toplumlarının oluşumunda enformasyon teknolojisi
rol oynamıştır.
Ayrıca küreselleşme artmış, ekonomik ölçek üretimde ve pazarlamada milletlerarası hale
gelmiş, çok uluslu sermaye daha kolay bir hareketlilik kazanmış, kültürel standartlaşma
görülmeye başlanmış, sosyal devlet anlayışı zayıflamış ve toplumlarda ferdi karar verme önem
kazanmıştır.
İleri sanayi toplumlarında örgütlerin yönetim ve organizasyon yapıları da değişmiştir. İşçi
sendikaları büyük oranda gücünü kaybetmiş, bireysel işçi-işveren ilişkilerinin yanında toplu
pazarlık önemini yitirmiş, bir zamanlar çalışanların çok şey beklediği işçi partileri ilgi odağı
olmaktan çıkmıştır. Üretimde çokluk, esneklik ve çeşitlilik belirli bir ürün üretme anlayışının
yerini almıştır. Küreselleşme, piyasalar ve artan global rekabet liberal piyasa ekonomisini öne
çıkarmıştır.
Sanayileşme ile birlikte şehre ve sanayiye özgü mesleklerin (esnaf, zanaatkar, beyaz yakalılar)
ortaya çıkışı orta sınıflaşma sürecini doğurmuştur. Dolayısıyla sanayi toplumlarının en dikkat
çekici özelliği, keskin ayrılıkların ortadan kalkmasıdır. Ortaya çıkan yeni meslekler, aydınlar,
seçkinler, emeğin niteliğindeki ilerlemeler klasik sınıf tanımlarının değişmesine neden
olmuştur. Bununla beraber ileri sanayi toplumları sınıf çatışmalarının değil, menfaat
çatışmalarının yaşandığı, bu çatışmaların da “çatışma-uzlaşma-uyum” süreciyle çözen bir
mekanizma oluşturmuştur.
Sanayi toplumlarındaki bu gelişme ve değişmeler ileri sanayi toplumlarında farklılaşmıştır.
Örneğin sanayi toplumlarındaki sınıf şuuru yerine ileri sanayi toplumlarında mesleki dayanışma
ön plana çıkmıştır. Sınıfın oluşumunu belirleyen kriterler değişim göstermiştir. Üretim
araçlarına sahiplik sınıfların belirlenmesinde tek kriter olarak ele alınmamakta, bireylerin
eğitim düzeyi ve sahip oldukları yönlendirici özellik ve kabiliyetlerine göre statü kazanmaları
söz konusu olmaktadır. Sanayi toplumlarında büyük sermaye sahipliğine dayanan itibar, yerini
sermaye ve menkul değerlere; ileri sanayi toplumlarında ise bilgi ve teknolojiye hakim insani
sermayeye bırakmıştır.
Öte yandan sanayi toplumunun otorite, disiplin, bağlılık, fiziki kabiliyetler, rekabet,
saldırganlık, tutumluluk, hırs, güvenlik gibi değerlerin yerini karşılıklı dayanışma, özgürlük,
bireysellik gibi olumlu değerler almaktadır. Endüstri sonrası toplumlarda gönüllü girişimler ve
katılımcı demokrasi ön plana çıkmaktadır.
Tüm bu açıklamaların devamında, ileri sanayi toplumunun geldiği nokta ve günümüzde
yaşadığı süreç olarak post-fordizm kavramını da açıklamamız gerekmektedir.
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3.1.3.2. Post-Fordizm
Rekabetçi dünya ekonomisinin taleplerini karşılayabilmek için uyarlanan özelleşmiş malların,
esnek bir biçimde üretilmesi ve bu üretimin karmaşık bilgisayar kontrol sistemleri ile
düzenlenmesidir. Post-Fordizm, dünya ekonomisinde artan rekabete bir yanıt olarak 1970’lerde
doğmuştur. Bu durum özellikle Japonya ve Güneydoğu Asya girişimleriyle ilişkiliydi. Daha
geleneksel, eski tarihli ulusötesi şirketler, kapitalizmin bu yeni merkezlerinden kaynaklanan
rekabetle baş edebilmek için kendilerini yeniden yapılandırmada bu akımı gerekli görmüşlerdir.
‘Esnek uzmanlaşma’ dönemi başlamış, böylece şirketler yeni ürünlere yönelmede daha çok
hızlanmışlar, uzun hizmet süreli çok sayıda mavi yakalı işçiyi başlarından atmışlar ve son
derece çeşitlilik arz eden müşterileri olan, küresel bir piyasa için son moda ileri teknoloji
üretimine yönelmişlerdir. Araştırma ve geliştirme bölümlerinden, piyasa istihbarat
elemanlarından ve satış personelinden gelen sürekli bir bilgi akışıyla beslenen, otomatikleşmiş,
bilgisayar kontrollü ve bilgisayar ağına dayalı üretim sistemleri, Japonya’da geliştirilmiş ‘tam
zamanında üretim’ denilen sisteme geçilmiştir. Tam zamanında üretim, ancak talepleri
karşılamak için ihtiyaç olduğunda malları üretmek üzere tasarlanan iyi bir şekilde dengelenen
ve kontrol edilen üretim sistemidir.
Fordizm

Post-Fordizm

Standartlaştırılmış ürünlerin kitlesel üretimi

Yeni pazarlar
uyarlanması

için

Emek üzerinde güçlü, merkezi denetim

Belirli ürün alanlarında uzmanlaşma

Montaj hattı sistemi

Daha esnek montaj tipi üretim sistemleri

Kitlesel tüketim için kitlesel üretim

Ürünler için
belirlenmesi

Birinci dünya piyasalarına yönelme

Küresel yönelim

özgül

ürünlerin

hedef

hızlıca

grupların
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.

62

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlık tarihi yaklaşık yarım milyon yıl önceye, yerleşik düzene geçişin temeli olan tarım
yalnızca 12 binyıl önceye, uygarlıklar ise 6 bin yıl önceye uzanır. Bütün bu zaman içerisinde
toplumlar pek değişim yaşamıştır. Sanayi öncesi toplumlar avcı ve toplayıcılar, bahçecilik
(hortikültüralist) kültürüne sahip toplumlar ve tarım toplumları şeklinde bilinirler. Sanayileşme
ve Sanayi Toplumu’nun en önemli özelliği çalışan nüfusun büyük çoğunluğunun tarım yerine
ofis ve fabrika ortamlarında çalışıyor olmasıdır. Sanayi toplumu; üretimde tezgahtan fabrikaya
geçişi, mülkiyet ve yönetim fonksiyonlarının farklılaşmasını, nüfusun şehirli niteliğini, tarım
dışı faal nüfusu, verimlilik artışını, kitle eğitimine geçişi, doğuştan değil kazanılan statüye
kavuşulmasını toplumsal tabakalaşmanın “eğitim-meslek-statü” şeklinde oluşmasını, artan
işbölümü ve ihtisaslaşmayı, endüstri ilişkilerini gündeme getirmiştir. Kitlesel üretim ve kitlesel
pazarlama temelli endüstriyel bir ekonomi biçim olan fordizm batı kapitalizminin gelişmesinde
önemli rol oynamıştır. Fordist seri üretim döneminde yeni tüketici grupları ortaya çıkmıştır.
Bunlar satın aldıkları her şeyde reklamlar aracılığıyla seçim yapmaya başlamışlardır. Marka
imajı yerleşmiştir. İleri Sanayi Toplumunda ise seri mal üretiminden hizmet üretimine
geçilmesi, yükselen yeni sınıflar, bilgi temelli ekonomi ve enformasyon teknolojisi söz
konusudur. Post-Fordizm, yeni pazarlar için ürünlerin hızlıca uyarlanması, belirli ürün
alanlarında uzmanlaşma, daha esnek montaj tipi üretim sistemleri, ürünler için özgül hedef
grupların belirlenmesi ve küresel yönelim sürecidir.
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Bölüm Soruları
1) İnsanların sadece maddi ürünlere sahip olmaları değil, aynı zamanda ihtiyaçları ve
istekleri ile tatmin olabilmeleri durumu avcı-toplayıcı toplumlar için aşağıdaki hangi kavram
ile açıklanmıştır?
a) Orijinal refah toplumu
b) İlkel refah
c) Maddiyattan vazgeçme
d) Manevi tatmin
e) Hiçbiri
2) Hortikültüralizmin kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avcı-toplayıcılarda bitki toplam
b) Bahçecilik kültürü
c) Prestij ekonomisi
d) Tarım toplumu
e) Hiçbiri
3) Rekabetçi dünya ekonomisinin taleplerini karşılayabilmek için uyarlanan özelleşmiş
malların, esnek bir biçimde üretilmesi ve bu üretimin karmaşık bilgisayar kontrol sistemleri ile
düzenlenmesine ne ad verilir?
a) Fordizm
b) Yoğun mal akımı
c) Karmaşık üretim
d) Post-fordizm
e) Otomasyon
4) Sanayileşme döneminde işçilerin hayat standartlarının artarak orta sınıfa
yükselmeleri süreci aşağıdakilerden hangi kavramla adlandırılmıştır?
a) Burjuvazi
b) Toplumsal hareketlilik
c) Emburjuvazi
d) Refah artışı
e) Sınıf değişikliği
5) Aşağıdakilerden hangileri fordizmin özellikleri arasında yer alır?
I.Hegemonik bir nitelik göstermektedir
II.Esnek olmayan bir üretim süreci
III. Rutin işler yapan yarı eğitimli işgücü kullanımı
a) Yalnız I
b) II-III
64

c) I-III
d) Yalnız II
e) I-II-III
6) Fordizmde standartlaştırılmış ürünlerin kitlesel üretimi söz konusu iken postfordizmde ________________________________________ söz konusudur.
7)
Sanayileşme
ile
birlikte
toplumsal
tabakalaşmadaki
_____________________________ sürecine bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

çeşitlilik

8) Aşağıdakilerden hangisi ileri sanayi toplumu özelliklerinden değildir?
a) Statüler doğuştan değil, kazanılmıştır.
b) Çoklu sınıf olgusu gelişmeye başlamıştır.
c) Sermaye sahibi ile yönetici arasında bir ayrım başalmıştır.
d) Tarımsal üretim artmıştır.
e) Liberal görüşler, yatırım ve girişim serbestliği önem taşır.
9) İleri sanayi toplumlarında üstün nitelikli insan gücü sermaye faktörünün önüne
geçmiştir. (D / Y)
10) İleri sanayi toplumlarının oluşumunda buhar makinesi ve elektrik gibi enerji
teknolojisi rol oynarken, sanayi toplumlarının oluşumunda enformasyon teknolojisi rol
oynamıştır. (D / Y)

Cevaplar
1) a
2) b
3) d
4) c
5) e
6) Yeni pazarlar için ürünlerin hızlıca uyarlanması
7) Eğitim – meslek - statü
8) d
9) Doğru
10) Yanlış
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4. KAPİTALİZMİN KURUMSAL TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Kapitalizmi kurumsallaştıran sosyolojik kuramlar hangileridir ve bunları ileri süren
sosyologlar kimlerdir?
4.2. Emile Durkheim, Karl Marx ve Max Weber kapitalizmi hangi kavramlarla
açıklamıştır?
4.3. Kapitalizmin yarattığı düşünülen sosyal hastalıklar hangileridir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sanayileşme sonrası gelişen kapitalizm nasıl görüntü sergilemiştir? Ele alınan teoriler
günümüz kapitalizmini açıklamak için yeterli midir?
Emile Durkheim ile Karl Marx ve Max Weber arasında temel farklılık neye dayanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kapitalizmin
temellerş

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

kurumsal Öğrenci, konu hakkında ileri Teoriler
birbirlerine
sürü.len
temel
teorileri benzerlik ve farklılıkları ile
kavrar
öğrenciye aktarılır.
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Anahtar Kavramlar








İşbölümü
Anomi
Metalaşma
Yabancılaşma
Rasyonelleşme
Demir kafes
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Giriş
Kapitalizmin ve sanayi üretiminin gelişimi bireysel ve toplumsal hayatta önemli değişiklikler
yaratmıştır. Birçok sosyolog çalışmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırmış, hem farklı görüşler
ortaya koymuş hem de ortak noktalarda birleşmişlerdir. Bu bölümde kapitalizm ve kapitalist
toplumlarla ilgili düşünceleri en çok yankı uyandıran, Durkheim, Marks ve Weber’e yer
vereceğiz. Durkheim kapitalist toplumlarda yaşanan sosyal ilişkileri ve sosyal mücadeleyi,
sınıflar arasında değil meslek grupları arasında aramakta ve bunu işbölümü teorisi ile
açıklamaktadır. Marx, kapitalist sistemin zayıflıklarını kapitalizmin ekonomik ve politik bir
analizini yaparak anlamaya çalışmıştır. Weber ise, kapitalizmin kurumsal temellerini ekonomi,
siyaset ve toplum arasındaki ilişkileri irdeleyerek ortaya koymuştur. Üçü de görüşlerini
destekleyen kuramlar geliştirmişlerdir. Kimileri günümüzde hala geçerliliğini korumakta,
önemli ölçüde destek görmektedir.
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4.1. Kapitalizm ve Durkheim
Durkheim kendisini somut sosyal yasalar tarafından yönlendirilen bir reformcu ve ilerici olarak
görmekteydi. Toplumun iyiliğine yönelik olan reforma inanmaktaydı. Reformizmin amacı
istikrarlı bir hiyerarşi ve ahlaki uzlaşmadır. İlerleme, bireylerin özgürleşmesinden ziyade
toplumsal düzeni sağlamaya yönelik olmalıydı. Durkheim’ın asıl kaygısı, modern kapitalist
dünyada toplumsal bütünleşme ve ahlaki uzlaşmayı tekrar sağlamaktı. Durkheim sosyal
ilişkileri ve sosyal mücadeleyi, sınıflar arasında değil, meslek grupları arasında aramakta ve
bunu işbölümü teorisi ile açıklamaktadır. Durkheim, işbölümünün artışıyla bütünleşmenin
gerçekleşebileceğini belirtmektedir. İşbölümünde ilerleme toplumsal ortamdaki kimi
değişmelerle mümkün olabilmektedir. Toplumların parçalı yapısı ortadan kalktıkça, örgütlü
yapının ve dolayısıyla da işbölümünün düzenli olarak geliştiği görülüyor. Kast ve sınıfların
varlığı parçalı (sayrıl) bir yapı olup, çağdaş toplumda bunların kemikleşmiş yapısını işbölümü
kırmaktadır. Durkheim’ın ilk çalışması, toplumsal işbölümü ve bunların çözümlerine ilişkin
hazırladığı Toplumsal İşbölümü (1893) adlı doktora tezidir. Bu eserinde Durkheim, geleneksel
ve modern toplum arasındaki farka değinmiştir.

4.1.1. Toplumsal İşbölümü
Toplumsal işbölümü yeni bir kavram olmamakla beraber, önemi geçen yüzyılın sonuna doğru
anlaşılmıştır. Bugün sanayi alanında olduğu kadar tarımsal alanda da gelişmiş olan işbölümünü
iktisatçılar; insan toplumunun üstün bir kanunu, ilerlemenin de başlıca etmeni saymaktadırlar.
İşbölümünün mekanik ve organik olmak üzere iki tip dayanışma biçimi olduğu ileri
sürülmüştür.

4.1.1.1. Mekanik Dayanışma
Durkheim mekanik dayanışmayı bireylerin oldukça benzer hayatlar yaşadıkları için
birbirleriyle özdeşlik kurdukları modern öncesi toplumların tipik özelliği olarak tanımlamıştır.
O’na göre kabile, klan, küçük köylü toplulukları ve benzerlerinin bir arada kalma sebepleri,
herkesin hemen hemen aynı şekilde yaşıyor ve çalışıyor olmalarıydı. Böyle toplumlarda
bireylerin davranışlarını toplu irade belirlerdi. Kişilik toplu irade karşısında hemen hemen yok
olmuştur ancak, bireyi topluma bağlayan bağlar da çok zayıftır. Bireyler benzer görevler
üstlendiğinden ve toplumda bölünme olmadığından, ne toplumun onlara ne de onların topluma
fazla gereksinmesi vardır.

4.1.1.2. Organik Dayanışma
Durkheim’a göre organik dayanışma, modern toplumlarda ortaya çıkan bir dayanışma
biçimidir. Bu toplumlarda kişilerin çok farklı rolleri ve ekonomik işlevleri vardır. Tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarından, başkaları ile farklılık
üzerinden özdeşlik kurarlar. Durkheim’a göre modern toplumların temel karakteristiğini
karşılıklı bağımlı unsurların ilişkisi belirlemekteydi. Toplumun hiçbir parçası başkalarıyla ilişki
kurmadan etkin bir iş göremezdi. Karmaşık sistemin bütün parçaları karşılıklı yakın ilişkilerde
bulunarak sistemin bütününün etkili biçimde işlemesini sağlıyordu.
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Dolayısıyla işbölümünün giderek gelişmesiyle mekanik dayanışma yerini organik dayanışmaya
bırakmıştır. Bireyler üstlendikleri roller bakımından farklılaştıkça, bireysel irade bağımsızlaşıp
gelişmekte, toplu irade de o ölçüde etkinliğini kaybetmektedir. Farklı görevlerin karşılıklı
organik ilişkisi, bireyi topluma toplumu da bireye giderek daha fazla bağlamaktadır. Böylece
toplu iradenin yerini işbölümü almış, çağdaş toplumun bütünlüğünü sağlayıcı bir faktör
olmuştur.

4.1.2. İşbölümünün Olağandışı Biçimleri
Normal şartlarda işbölümünün toplumsal dayanışmaya yol açtığını söylense de, buna karşıt
sonuçlar verdiği de olmaktadır. İşbölümünü doğal sürecini yaşamaktan saptıran şeyin ne
olduğunu araştırmak önemlidir.

4.1.2.1. Kuralsız İşbölümü
İşbölümü, doğası gereği çözücü bir etkide bulunur ve bu etki kendisini, özellikle işlevlerin çok
uzmanlaşmış olduğu yerlerde duyurur. İşlevlerin çeşitliliği yararlı ve zorunludur. Ancak bu
birlik kendiliğinden doğmadığı için onu gerçekleştirip sürdürmenin, bağımsız bir organca
(devlet ya da hükümet) sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla özelde işçilerin, genelde ise
toplumun birlikten yoksun bir toplum haline gelmeleri örgütlenmiş olmamalarındandır.
İşbölümü bireyi makine haline getirip küçültmekle eleştirilmiştir. Eğer çalışan kendisinden
istenen işlerin ne olduğunu bilmiyor, hiçbir amaca bağlayamadan yapıyor ve merak etmiyorsa
basmakalıp bir şekilde sürekli yineler. Bu türlü bir çalışma şekli toplumun en önemli kaynağının
kurumaya terk edilmesi demektir ki, bu durum yalnızca ekonomik işlevleri değil bütün
toplumsal işlevleri tehdit etmektedir.

4.1.2.2. Zorlamaya Dayalı İş Bölümü
İşbölümünün çok sıkı kurallarla örgütlenmiş biçimi de sınıf kavgalarının nedeni olabilmektedir.
Geleneğin ya da yasanın kendilerine verdiği rolden memnun olmayanlar başka arayışlar içine
girerek, kendilerine yasaklanan işlevleri yapmak ya da yapanların elinden o işleri almak
istemektedirler. İşbölümü bir dış zorlamanın etkisiyle değil kendiliğinden gerçekleştiğinde
gerçek işlevini yerine getirebilmektedir. Zorlama; eğer işbölümü, düzenleme koşullarının
doğasına uymaz, geleneklerle desteklenmez, yalnız kaba güçlerle sürdürülebilir duruma gelirse
ortaya çıkar. Zorlama toplumsal yaşamı yalnızca doğal yönünden saptırmaya yarar. Olağan
durumda toplumsal işbölümü, dışarıdan düzenlemelerin dayatılmasıyla değil, kendi içindeki
özgür işleyiş yoluyla gerçekleşir.

4.1.3. Anomi
Durkheim çalışmalarının temelinde bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri ve hayatlarını
birlikte mutlu ve üretken geçirebilecekleri iyi örgütlenmiş ve uyumlu toplumların oluşmasına
olan inancı yatmaktaydı. O’na göre bireylerin her zaman kontrol ve düzenlenmeye ihtiyaçları
vardı. Kapitalizmin yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel sistemde, sınırlama ve planlama
araçları olmadığında bireyin gereksinim ve arzuları bireysel sefalet ve toplumsal düzensizliğin
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ortaya çıkmasına neden olacaktır. Durkheim’a göre hem düzen hem de kişisel tatmin uygun bir
sosyalleşmeye bağlıydı. İnsanların farklı koşullarda nasıl uygun davranacaklarını ve onları
birbirlerine bağlayan ortak kültürün doğru bilgisini öğrenmeleri gerekmektedir.
Bu normların eksikliği toplumsal ve bireysel sağlıksızlığın temel nedenidir. Sosyal
organizmanın işleyişinde bireyler topluma tabi olmalıydı. Bireyler bir kere rolleri belirlendikten
sonra ya onlara tabi olacaklar ya da patolojik olarak anormal kabul edileceklerdi. Ancak kolektif
uzlaşı, roller arasında bazı seçimler yapmalarına izin verebilirdi.
Modern toplumlarda toplumsal norm ve değerlere uyulmaması sonucu kapitalist düzenin
getirdiği hastalıklı bir durum ortaya çıkmıştır: anomi (yalnızlaşma). Birey maddi tatminden
ziyade manevi tatminsizlikler yaşamaktadır. Fonksiyonel bakımdan hayatın içinde yer almasına
ve kanuni güvencelerle korunmasına rağmen toplum hayatı onu koruyamamakta, dayanışma
zayıflamaktadır. Böylece birey yalnızlaşma süreci içine girmektedir. Çünkü faydacı insan tipi
ve faydacılık sanayileşmenin ortaya çıktığı toplumlarda sosyal bir norm haline gelmiştir. Zaten
anomi, faydacılığın ve faydacı davranışın beklenen patolojik halidir.
Anominin yaygınlaşması bireylerde sınırsız istekler ve arzular, genel bir doyumsuzluk hali,
aşırı yenilikçilik, cemaatleşme ve tecrid, ilgisizlik ve saldırganlık gibi bir takım tepkilerin
doğmasına neden olabilir.

4.2. Kapitalizm ve Marx
Marx, kapitalist sistemin zayıflıklarını anlamak için kapitalizmin ekonomik ve politik bir
analizini gerçekleştirmiştir. Amacı tamamen başka bir sosyal düzen olan sosyalizmin
kapitalizmin yerine geçmesini sağlayacak, mevcut düzenin negatif yönlerini ortaya koymaktı.
Marx, birçok sosyoloğa göre modern toplumu önceki toplumlardan ayıran sanayileşmenin,
modernleştirici bir güç olarak önemini kabul etmiştir. Ancak O’na göre bunu kapitalist bir süreç
olarak düşünüp doğru anlamak gerekirdi. Çünkü sanayi, zenginliği üretirken bunu son derece
eşitsiz bir biçimde yapıyordu. Bir sınıf olarak burjuvazi sanayi üretiminin karlarını
tekelleştiriyor, fakat fabrikalarda çalışan halk kitleleri sosyal ve teknik ilerlemeler yaşanırken
zenginleşmek bir yana, daha da fakirleşiyorlardı.

4.2.1. Metalaşma
Kapitalist ekonominin tanımladığı piyasayı önemli kılan temel özellik, piyasada normal mallar
gibi yeniden üretilemeyen toprak ve emek ve belki de en önemlisi paranın kendisinin
metalaşmasıdır. Kapitalizmin toplumsal ilişkiler sistemi “muazzam bir meta birikimi” üzerinde
yükselmiştir. Meta bizim dışımızda ve insan gereksinmelerini gideren bir nesnedir. Metalar
gereksinimeleri giderme açısından “kullanım değeri” ne sahip olup, ortak tek bir özellikleri
emek ürünleri olmalarıdır. Bu anlamda ürün ya da üretim aracı belli bir emek sürecinin
nesnelleştirilmesidir.
Her meta, kullanım değerinin yanı sıra değişim değerine de sahiptir. Değişim değerleri değişik
büyüklükte olan metalar; basit, tek biçimli, genel soyut emeğin az ya da çok miktarlarını temsil
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ederler. Büyük ölçülerde meta üreten bir mekanizma olan kapitalizmde, üretilen metaların hızla
piyasaya aktarılması ve nihai olarak tüketilmesi gerekir. Kapitalist toplum açısından yaşanan
gelişmelerin belki de en önemlisi, paranın kapitalist ilişkilerin tanımladığı bir dizi işlevi
üstlenmesidir. Para, meta ve piyasa arasındaki eski ilişki ve değerlerin yıkılarak kapitalist
ilişkilerin kurulmasında önemli işlevler üstlenmiştir. Para, kapitalizm öncesi ekonomide var
olan ilişkileri birbirinden ayırmış ve ekonomik işleyişi sınırlayan problemlerin üstesinden
gelmiştir.
Marx’ın savına göre, bazı vasıfların geçici olarak kıtlaştığı dönemler hariç, ücretleri sömürücü
bir düzeyde yerleştirmeye dair genel bir eğilim vardı. Ayrıca kapitalist ürünü sahipleniyor,
Marx’ın ifadesiyle artı değeri, yani emeğin değeriyle ile ürünün değeri arasındaki farkı kendisi
alıyordu. Mülkiyet hakları da kapitalistlere üretim sürecini kontrol imkanı veriyordu. İşçiler
yaşayabilmek için emek ve güçlerini satmakta, emekleri emek pazarında birer meta haline
gelmekteydi. Dolayısıyla iki sınıf arasındaki bölünme, onların üretim araçlarına sahip olma
durumlarının farklılığından yaşanan ilişkilere dayanıyordu. Böylece zengin burjuvazi sınıfını
kapitalist yapan yüksek gelirleri değil, sanayi imalatı için gerekli olan üretim araçlarına sahip
olmalarıydı.

4.2.2. Kapitalizmin Çelişkileri ve Sınıf Çatışması
Ekonomik alt yapı (sınıflı toplumun alt yapısı), üst yapı denilen, ekonomi dışı kurumları ve
inanç sistemlerini oluşturmaktadır. Buna göre sınıf temelli toplumlarda ekonomi dışı hayat,
üretim sistemiyle çok yakından bağlı olmayıp ekonomi, kültürün üzerine inşa edildiği bir temel
olarak görülmektedir. Kapitalist meta üretimi için yararları olan toplumsal yapıyı oluşturmak,
insanların yaşam biçimlerini değiştirmelerine bağlıdır. Kapitalizmde üst yapıyı oluşturanların
rolü, insanları sistemin devamlılığını sağlayan düşüncelere inanmaları için cesaretlendirmektir.
İnsanın yaşamını sürdürmesi için gerekli araçların üretimi, bütün diğer insan etkinliklerinin
önünde ve birincildir. Dolayısıyla tarihsel materyalizm, tarihin gelişme yasalarını, insanın doğa
ile karşılaşması, varolma savaşı ve üretme etkinliklerinde temellendirmiştir. Böylece Hegel’in
idealist diyalektiğini tersine çevirmiştir. Buna göre, düşünceler, bilinç, kültür, din, ahlak ve
ideolojiler, her toplumda üretim sürecinin örgütlenme biçimine ya da ‘üretim tarzı’ na göre
belirlenir. Buna göre, ‘ideolojik üst yapıyı’ yı belirleyen ‘ekonomik temel’dir. Her toplumdaki
ekonomik temel, üretim tarzına dayanır; üretim tarzı ise, ‘üretim güçleri’ (üretim araçları,
üretim nesneleri, üretim bilgisi gibi) ile üretim etkinliği içindeki toplumsal ilişkiler, daha genel
anlamda ‘üretim ilişkileri’ tarafından belirlenir. ‘Üst yapı kültür alanı” nı, ideolojik toplumsal
oluşumlar, siyaset, devletin niteliği ve hukuk gibi kurumsal yapılar oluşturur.
Çelişki terimi toplumsal yapıyı içinden zayıflatan gerilim ve gerginliklere bir göndermedir.
Çelişkiler kapitalizmin kendi mezar kazıcılarını (proletarya) yarattığı, aynı zamanda kendi
gelişmesinin mantığı sayesinde ayırt edici karakterini yok ettiği iddiasıyla ortaya atılmıştır.
Bunlardan ilkine “toplumsal çelişkiler”, “ikincisine sisteme dair çelişkiler” diyebiliriz.
Kapitalizmin içsel çelişkilerinden biri şudur: Bu sistem geliştikçe ve kapitalistler zorunlu olarak
verimli kar elde etme yollarını bulmaya devam ettikçe, işçilerin kendi yaşamlarıyla ilgili doğru
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yolu bulmalarını sağlayacak koşullar yaratılmış olur. Kapitalizmin sürekli kar arayışında olan
bir sistem olması onun aleyhinde sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Çünkü ücretlilerin kendi
paylarına düşeni kabul etmeye hazır olmaları, kapitalizmin devamının sağlanabilmesi için
gereken şartlardan biridir. Emeğin fakirleşmesi, emekçi çalışanlar arasında artan bir
hoşnutsuzluk yaratmakta, bu da sistemin varlığını tehlikeye sokmaktadır. Sömürülen işçiler
kendilerinden daha fazla saklanamayan gerçeklerle yüzleştikten sonra yanlış bilinci bırakır ve
bir sınıf olarak kendilerinin farkına varırlar. Bu yeni anlayışla, onları hep baskılamış olan
sistemi devirmek için eyleme geçerler. Kapitalizmin ekonomik ilişkileri; ücret sözleşmesi,
piyasanın kişisel olmayan mantığının görünürdeki adilliğinin ardında yatan baskı ve işyerinde
sömürmeye ihtiyaç duyar.
Bununla beraber kapitalist sistemle proletarya arasındaki ilişkiler sadece iktidar ve eşitsizlikle
ilgili olmadığından bu iki sınıf arasındaki mücadele her zaman devam edecektir. Toplumsal bir
çelişki olarak kapitalizmin içinde gelişen sınıf çatışmasının, gerçekten bir değişiklik meydana
getirebilmesi sisteme dair çelişkilerin derecesine bağlıdır. Bunun için kapitalizmin, işçilere
gerçek bir değişim yaratabilecek şansı veren krizler yaratabilmesi; sisteme dair çelişkiler ve
toplumsal mücadelelerin, başarılı bir devrimin koşullarını yaratmak için birleşmeleri
gerekmektedir.

4.2.3. Yabancılaşma
Marx modern toplumlara ait bir özellik olan yabancılaşma (alienation) problemini, özellikle
çalışma yapısında kökleşmiş bir sorun olarak görmektedir. Marx’a göre yabancılaşma, üretim
araçlarına sahiplikle ilgili olarak kapitalizmin bir ürünüdür. Bu kavram işçilerin emeklerinin
ürünlerinden, birbirlerinden ve üretimin kapitalist yollarla örgütlenmesiyle diğer sınıflardan
ayrılmasını ifade etmektedir. Yaşadıkları sürece yabancılık çekme duygusunu anlatmaktadır.
Marksist kuramda kapitalizmin yarattığı yabancılaşmalar zinciri eleştirel gözle bakılmaktadır.
Marksist kurama göre yaşamdaki en önemli değer ‘emek’ olup, insanlar özsel olarak üretken
olmak isterler; çünkü üretirken doğayı, dış dünyayı ve kendisini yeniden işlemekte ve
yaratmaktadır. Üretim etkinliği toplumsal ilişkilerde temellendiğinden, insan özsel olarak
toplumsal bir varlıktır. Üretim etkinlikleri yaratıcı etkinlikleridir; bu temel yaşamsal etkinlik
insanın yaratıcılığını geliştirir. Marx’ın yabancılaşma kuramı, insanın doğaya, üretim
etkinliğine, kendi emeğine, emeğinin ürünlerine, diğer insanlara ve hatta insan türüne karşı
yabancılaştırdığını öne sürer. Bunun nedeni kapitalist üretim ilişkilerinin, esas olarak özel
mülkiyete dayanması ve üretim etkinliğinin hedefi kar sağlamak, sermaye birikimini arttırmak
olarak belirlenmiş olmasıdır. Marx’a göre iktisadi süreçlerdeki krizlerinin yanısıra insana özgü,
toplumsal, etik, ekolojik ve varoluşsal sorunlar ve çelişkiler de kapitalist sistemin sonunu
hazırlamaktadır.
Yaşadığı dünyayı yaratıcı eylemle şekillendirme kapasitesi, insanı diğer türlerden ayıran bir
özelliktir. Sadece insan, arzuladığı şeyi elde etmek veya gereçleştirmek için düşünce
geliştirebilmektedir. Eğer iş, sadece hayatta kalabilmek ve bazı temel ihtiyaçları
karşılayabilmek adına yapılmıyorsa, insan aklının ve yaratıcı kapasitesinin bir ürünü olabilir.
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Emeğin yabancılaşması, sanayi kapitalizmde sürekli tekrar eden anlamsız işler ve işçilerin
bunları yerine getiren makinelere bağlı çalışıyor olmalarıyla en kötü haline ulaşmıştır. İnsan
yaratıcılığı ücret karşılığı alınıp satılabilen bir metaya dönüşmüştür. Kapitalist düzende emeğin
ürününe sahip olunmuş, satılmış, işçileri ne kadar çok çalışıp emek verdilerse o kadar çok
sömürülmüşlerdir. Dolayısıyla insanca yaşamayı sağlamak, emeğin yabancılaşmasına son
vermekle gerçekleşecektir. Bu da üretimin daha anlamlı görevlere bölünmesi, ekonomik
sömürünün yok edilmesiyle başarılabilir.Yabancılaşmanın üstesinden gelmek için toplumun
bütün yapısı dönüştürülmelidir.

4.3. Kapitalizm ve Weber
Weber kapitalizmi tanımlarken, sosyal ilişkiler toplamını sadece üretim faaliyetlerine
indirmemek gerektiği noktasında görüşlerini toplamıştır. Kapitalizmin kurumsal temellerini
ekonomi, siyaset ve toplum arasındaki ilişkileri irdeleyerek ortaya koymuştur.

4.3.1. Rasyonelleşme ve Kapitalizm
Weber’e göre bilim ve modern kapitalizm rasyonalizasyon sürecinin bir parçasıdır. Batı
Avrupa’nın eski uygarlıklarının; büyü ve batıl inançları, manevi inancı da zayıflatacak şekilde
kademeli olarak terk etmesi, günümüz toplumlarına dönüşecek şekilde evrim geçirmelerine
neden olmuştur. Böylece sosyal kurumlar ve bireysel eylemler rasyonellik göstermeye
başlamıştır. Bilimin yükselişi dini elitlerin sahip olduğu iktidar gücünü ellerinden alırken;
hukuk, yönetim ve ekonomik aktiviteler resmileşerek rasyonelleşmiştir. Modern kapitalizmin
yapısı içinde kurumsallaşmış rasyonel ekonomik davranış yükselişe geçince, rasyonel bilginin
de yükselişi gerçekleşmiştir.
Weber’e göre rasyonel kapitalizm şu öğelerden oluşur.:


Üretim araçlarının özel mülkiyeti,



Mekanizasyon ve otomasyon, üretimin önceden hesplanabilmesini ve planlanabilmesini
mümkün kılan teknolojik gelişmeler



Formel hukuk açısından özgürleşmiş emek gücü



Mal ve hizmetlerin değşimini sağlayan serbest piyasa



Ekonomik yaşamın ticarilerşmesi, kapitalist üreticilerin anonim şirketler halinde
örgütlenmesi,



Rasyonel ilkelere göre hareket eden özel teşebbüslerin, örneğin büyük çaplı endüstriyel
komplekslerin oluşması ve rasyonel muhasebe sisteminin gelişmesi,



Herkesin yasa önünde eşit olduğu, evrensel formel hukuk sisteminin oluşması,
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Bürokratik devlet ve yurttaşlık kavramının bir siyasi haklar dizisi olarak
kurumsallaşması,



Genel olarak gündelik yaşamın rasyonelleşmesi, rasyonel bir ekonomik etik, ruh ve
anlam ve eylem evreninin oluşması

Görüldüğü gibi Weber, kapitalizmi çeşitli alanlarda etkin olan rasyonelleşme süreci olarak
anlamaktadır. Rasyonelleşme süreci, hem üretim sürecinin örgütlenmesinde hem siyaset
sürecinde, siyasi iktidar ve meşruiyetin kaynaklarında hem de gündelik toplumsal eylemi
yönlendiren temel güdü olarak, hesaplanabilirliğin etkin hale gelmesini kapsar.

4.3.2. Bürokrasi ve Demir Kafes
Weber’in bürokrasi modeline göre bürokratik yapı rasyonel, şahsa göre değişmeyen, ideal etkin
bir organizasyon yapısıdır. Dolayısıyla bürokrasi; bir itici güç, aktör ya da organik yapı olarak
rol oynamaktadır. Temel ve en iyi örgütlenme biçimi olarak benimsediği bürokrasi Weber’e
göre yeni bir örgütlenme biçimi değildir. Eski medeniyetler de bürokratik yapıya sahip
olmuşlardır. Ancak bürokratik rasyonalitenin gelişmesi, kapitalizmin kaçınılmaz bir sonucu
olarak ortaya çıkmıştır.
Bürokrasi modern toplumsal yapıların özü olarak kabul edilir. Devlet iç hizmetlerinin, karmaşık
hiyerarşisi, ulusötesi şirketler ve hatta eğitsel kuruluşlar bürokratik yapıya sahiptir. Bürokrasiler
formel kural ve yönetmeliklerle görevlerin uzmanlaşmasını içerir. Modern dünyada çalışanlar
açık görev tanımları ve sorumluluklarıyla bürokrasilerin disiplinine maruz kalırlar. Kendi çıkar
ve sorumluluklarını örgütünkilerin gerisinde tutmaları beklenir.
Rasyonalizasyon süreci tersine döndürülemez. İnsani amaçlar, rasyonel bürokratik yöntemin
değiştirilemez ve geri döndürülemez büyümesine mahkumdur. Araçsal hesaplama bütün
toplumsal hayata hakim olacak ve bireyler demokrasinin demir kafesinin sınırlamaları içinde
hapsedilecektir. Yani kitleler giderek özel kapitalizmin artan bürokratik örgütlenmesinin sabit
ve doğru işlemesine bağımlı hale gelmektedir. Bu örgütlenmelerin yok edilmeleri gitgide daha
olanaksızlaşmaktadır. Sadece ütopik hayallerden ibaret olan hümanist değerler;
rasyonalizasyon, aşılamayacak bir teknik verimlilik ve demokratik olmayan yönetim dünyası
karşısında alay konusu olacaktır.
Weber’i umutsuzluğa düşüren, insanların ‘bürokrasinin demir kafesi’ içine kilitlendikleri bir
dünyaydı. Bu ifade, içinde yaşadığımız dünyanın; büyüsünün kaybolduğu, heyecanın, gizemin,
hayal gücünün korkunun olmadığı, insanların bitip tükenmez verimlilik arayışının yarattığı
acımasız bir dünya haline geldiğini anlatmaktadır.

4.3.3. Protestan Ahlakı
“Protestan ahlak” kavramıyla, “kapitalizm neden başka bir yerde değil de Batı’da gelişti?”
sorusuna yanıt aranır. Birçok farklı uygarlıkta refahı arttırma isteğini buluruz ve bunu
açıklamak zor değildir. İnsanlar getirebileceği rahatlık, güvenlik, güç ve hoşlanmadan dolayı
zenginliğe değer vermektedirler. Yoksulluktan kurtulmayı, parayı biriktirmeyi arzu ederler ve
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bunu kendi rahatları için kullanırlar. Bu teoriye göre servetin biriktirilmesi düşüncesiyle tarihte
hiçbir toplumda karşılaşılmamıştır. Bu düşünce kapitalizm ruhu, yani ilk kapitalist tüccarlar ve
sanayicilerin sahip olduğu bir inançlar ve değerler kümesi olarak adlandırılır.
Bu insanlar kişisel zenginliklerini arttırma yönünde güçlü bir dürtüye sahiptiler. Başka herhangi
bir yerdeki zenginliğin aksine, onlar birikmiş zenginliklerini lüks bir yaşam biçimi için
kullanmadılar. Onların yaşam tarzı gerçekten kendi kendini inkar etme ve tutumlu tarzdaydı;
ölçülü ve sessizce yaşadılar, servetin olağan gösterimlerinden kaçındılar. Daha önceki çağlar
ve diğer kültürlerdeki zenginliğin aksine, bu gruplar zenginliklerini israf etmediler. Bunun
yerine, öncü oldukları girişimleri daha da genişletmek için yeniden yatırım yaptılar.

4.3.3.1. Kalvinist Düşüncenin Etkisi
“Protestan ahlakı”, kapitalizm ruhu içinde yer alan düşüncelerin dinden ortaya çıktığını ileri
sürmektedir. Hıristiyanlık genelde bu tür bir görünüşü desteklemede rol oynadı, ancak asıl itici
güç Protestanlığın etkisiyle -ve özellikle Protestanlığın bir çeşidi olan Püritanism- yaratıldı. İlk
kapitalistler çoğunlukla Püritan’dı ve çoğu Kalvinist görüşteydi. Bazı Kalvinist doktrinlerin
kapitalizm ruhunun doğrudan kaynağı olduğu belirtilmektedir. Bunlardan biri insanların
Tanrının yeryüzündeki araçları oldukları, Tanrının büyük azameti için bir işte çalışmalarının
Tanrı tarafından zorunlu kılındıkları fikridir.
Kalvinizmin ikinci önemli yönü kader düşüncesiydi. Buna göre yalnızca bazı şanslı bireyler
yaşamdan sonra cennete girmek için ‘seçilenler’ arasındadır. Kalvin’in özgün doktrininde, bir
insanın yeryüzünde yaptığı hiçbir şey onun seçilenlerden biri olup olamayacağını değiştiremez;
bu Tanrı tarafından önceden belirlenir. Ancak bu inanç onun izleyicileri arasında o kadar kaygı
yarattı ki, inanan kişilere, seçilmenin bazı işaretlerini fark etmelerine izin verecek biçimde
değiştirildi.
Bir işte çalışmadaki başarı, ki bu maddi başarı ile gösterilir, bu insanın gerçekten seçilenlerden
biri olmasının başlıca işareti haline geldi. Bu fikirlerden etkilenen gruplar arasında ekonomik
başarı yönünde muazzam bir itici güç yaratıldı. Buna, inanan kişinin ölçülü ve tutumlu bir
yaşam sürmesi gereği eşlik etti. Püritanlar lüksün bir düşman olduğuna inandılar; böylece
zenginliği arttırma dürtüsü, kasvetli ve süsten uzak bir yaşam biçimi ile birleşti.
Görüldüğü gibi inanç sistemindeki değişimler, insan gruplarının dünya görüşlerinde de
değişimlere yol açmaktadır. Yani insanların, yeni düşünceler tarafından yönlendirilerek hareket
etmeye başlamalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla insanlar akılcı, hesaplayan, kendi kendini
inkar eden, çalışma ahlakıyla donanmış hale gelmişlerdir. Aktörlerin bireysel amaç ve
eylemlerinin temelini, içinde yaşadıkları toplumun kültürü ve dünya görüşü belirleyecektir.

4.3.3.2. Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu
Kapitalizm ile sanayi toplumu vasıflandırılır ve kapitalizm ruhu ile Protestan ahlakı
ilişkilendirir. Din ile ekonominin birbirini karşılıklı etkilediği savunulur. Tüm tarihin ekonomik
bir yorumu yanlış olduğu gibi, ekonomik olayları dinin basit bir fonksiyonu olarak görmek de
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yanlıştır. Weber Protestan Ahlakı ve Modern Kapitalizm Ruhu isimli eserinde dini bir değişken
kabul ederek, dönemin kapitalist sistemini şöyle açıklamaya çalıştı:


Modern Batı kapitalizminin ruhu aslında Protestanlığın ruhudur, davranış kurallarıdır,
pratik ahlakıdır.



Modern kapitalizm, önce Protestanlıkta oluşmuş ve gelişmiştir.



Kapitalist sistemden önce Protestanlıkta kapitalist ruh oluştu. Bu ruh kapitalizmin
ortaya çıkış şartlarını oluşturdu.

Her din bir ekonomik ve sosyal ahlak yaratarak gelişir. Bu ahlak toplumun geniş bir kesimince
benimsendiğinde bir zihniyete dönüşür. İşte kapitalist ruh aslında protestanizmle reform
çağında doğdu. Buna göre; bir mümin sanayi ve ticarete dayalı bir uygarlıkta mümkün olan en
yüksek kar peşinde koşmalı, varlık ve kazancını zevki için harcamamalıdır. Dünyevi zevk ve
nimetler haramdır ve tüm kazanç yeniden yatırıma yönlendirilmelidir. Bu ahlak normları
kapitalizmin ilk dönemi olan kazanç-tasarruf-yatırım ilkesi ile uyumlu halindedir.
Almanya’da ve Avusturya’da her iki mezhebin birlikte olduğu yerlerde kapitalist gelişme
öncelikle Protestanlığın yoğun olduğu bölgelerde başladı. Çünkü buralarda; Papa’nın çok
yoğun bir etkisi ve merkeziyetçi bir dini-sosyal örgütlenme yoktu. Sıkı sıkıya itaat resmi,
dogmatik bir inanç da oluşmamıştı. Bunların varlığı katolisizmi yansıtmakta, pederşahi tarıma
dayalı, monarşik ve aristokratik bir yapıya tekabül etmektedir. Oysa Protestanlıkta; Tanrı’nın
sözleri serbestçe tartışılabiliyor, emretme yerine ikna etme tercih ediliyordu. Rahipler bu inancı
tercih eden herkesin hayatın paylaşmaktaydı.Topluluklar özgür cemaatler şeklinde
örgütlenmişti.
Weber’e göre Protestanlık ile Kapitalizm arasında bir sebep sonuç ilişkisi vardır. Gerçekten de;
Protestan ülkeler ve Protestan bölgeler daha çabuk gelişmiştir. İlk kapitalist girişimciler
Protestan’dır. Weber’in bu görüşüne farklı isimlerden eleştiri gelmiştir. Robertson; “din
ekonomiyi değil, ekonomi dini değiştirir”, Sombart da “kapitalizm ruhun öncülüğünü
Protestanlar değil Yahudiler yaptı” diyerek Weber’in görüşüne karşı çıkmışlardır.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisat sosyolojisinin klasiklerini oluşturan üç önemli ismin görüşlerine yer verdik.
Durkheim, ilk çalışmasını, toplumsal işbölümü ve bunların çözümlerine ilişkin hazırladığı
Toplumsal İşbölümü (1893) adlı doktora teziyle yapmıştır. Durkheim bu eserinde geleneksel ve
modern toplum arasında işbölümünde görülen farka değinmiştir. Bunu da işbölümünün
biçimlerini ortaya koyarak ifade etmiştir. Marx’ın amacı ise tamamen başka bir sosyal düzen
olan sosyalizmin kapitalizmin yerine geçmesini sağlayacak, mevcut düzenin negatif yönlerini
ortaya koymaktır. Weber de kapitalizmin kurumsal temellerini ekonomi, siyaset ve toplum
arasındaki ilişkileri irdeleyerek ortaya koymuştur. Bu çerçevede konumuz, Durkheim’ın
toplumsal işbölümü tezine, Marx’ın kapitalist toplumların yaşadığını ileri sürdüğü sorunlara ve
çözüm önerilerine, Weber’in ise kapitalizmin rasyonalizasyon sürecinin bir parçası ve Protestan
ahlak anlayışıyla Batı toplumlarında nasıl yükselen bir ekonomik sistem olduğu yönündeki
düşüncelerini kapsamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Dini sosyal ve ekonomik olarak farklı bir yaklaşım içinde ele alan kuramcı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Georg Simmel
b) Emile Durkheim
c) Pierre Bourdieu
d) Karl Marx
e) Max Weber
2) Max Weber’in ‘Protestan Ahlakı’ kuramında ileri sürdüğü görüşler hangisinde yanlış
ifade edilmiştir?
a) Protestan ahlakı olarak adlandırdığı kavram, daha çok Protestanlığın Kalvinist
eğilimine dayandırmaktadır.
b) Kültürel değerler, insanların ilgilerini belirli doğrultuda yönlendirerek
sınırlamaktadır.
c Çok kazanma ve elde etme güdüsü temel olarak sadece kapitalizm ile ilgilidir
d) Bir toplumu şekillendiren grupların sosyal statüsü ve egemenlik yapıları ile dini
zihniyet arasında ilişki vardır.
e) Çin, Hindistan ve İslam uygarlıklarında batı tipi kapitalizmin oluşumu için gerekli
toplumsal ve dinsel koşullar mevcut olmadığı için kapitalizm batı toplumlarına özgü bir sistem
olarak gelişmiştir.
3) Emile Durkheim’ın anomi olarak açıkladığı toplumsal hastalık hangi süreçte baş
göstermez?
a) Ekonomi gibi kurumların çok hızlı değişmesine bağlı olarak işlevsel bağlantıların
gerilemesi.
b) Mekanik toplumdan organik topluma geçiş.
c) Toplumsal ve ekonomik buhran süreçlerinde.
d) Bir toplumun zengin ya da fakir olması.
e) Refah artarken yerleşik normların askıya alınması.
4) Aşağıdakilerden hangisi Weber’in rayonelleşme ilkelerinden biri değildir?
a) Serbest piyasa
b) Evrensel hukuk
c) Muhasebe sistemi
d) Bürokratik devlet
e) Üretim araçlarının kamu mülkiyeti
5) Emeğin değeriyle ile ürünün değeri arasındaki fark Marx tarafından nasıl
kavramsallaştırılmıştır?
a) Artı değer
b) Metalaşma
c) Emek değer
d) Proleterya hakkı
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e) Değişim değeri
6) Marx, birçok sosyoloğa göre modern toplumu önceki toplumlardan ayıran
sanayileşmenin, modernleştirici bir güç olarak önemini kabul etmemiştir. (D / Y)
7) Marx’a göre toplumlarda düşünceler, bilinç, kültür, din, ahlak ve ideolojiler yani üst
yapıyı belirleyen üretim biçimi ve ekonomik temel yani alt yapıdır. (D / Y)
8) Weber’e göre _______________________ rasyonel, şahsa göre değişmeyen, ideal
etkin bir organizasyon yapı
9) Kalvinizmin kader düşüncesine göre, bazı şanslı bireyler ‘seçilmişler’ arasındadır.
Seçilmiş olmanın başlıca işareti ise ______________________ olarak kabul edilmiştir.
10) Ekonomiyi şekillendiren toplumsal faktörleri düşündüğünüzde günümüzdeki
etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Açıklayınız.

Cevaplar
1) e
2) c
3) d
4) e
5) a
6) Yanlış
7) Doğru
8) Bürokratik yapı
9) Maddi başarı/zenginlik
10) Açıklama ve yorum sorusu
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5. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Toplumsal tabakalaşma biçimleri hangileridir?
5.2. Tabakalaşma hakkında hangi kuramlar vardır?
5.3. Günümüz sınıf sistemi nasıl şekillenmektedir?
5.4. Toplumsal hareketlilik nedir?

88

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Toplumsal kendinizi hangi sınıfa ait hissedersiniz? Neden?
Bir kişinin elde ettiği gelir ya da servet toplumsal sınıfını açıklamak için yeterli bir gösterge
midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Tabakalaşmanın
gelişimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

tarihsel Günümüz sınıf sisteminin Tarihte görülen tabakalaşma
anlaşılması sağlanır.
biçimleri anlatılır.

Tabakalaşma kuramları

Konu ile ilgili teorik bilginin Karşılaştırmalı
olarak
elde edilmesi sağlanır.
teoriler
anlatılarak
aralarındaki
farklar
anlaşılması sağlanır.

Günümüz sınıf sistemi

Günümüzde sınıf sisteminin Teorilerin
günümüzde
hangi göstergelere göre tabakalaşma
bicini
açıklanacağı kavranır.
açıklamaktaki
yeterliliği
ortaya koyulur.
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Anahtar Kavramlar





Sınıf
Statü
Toplumsal hareketlilik
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Giriş
Toplumsal tabakalaşma, toplumun katmanlar halinde bölünmesidir. Toplumsal tabakalaşmada,
özellikle bireylerin meslekleri arasındaki eşitsiz konumlara dikkat çekilir.
Toplumsal tabakalaşma ilkel toplumlarda köleliğin belirleyici olduğu bir tabakalaşma
sisteminden, sonrası dönemlerde kast sistemi, statü ve toplumsal sınıflar şekilleriyle
tabakalaşmaya evrilmiştir. Bölüm içinde göreceğimiz gibi Erik Olin Wright ve Frank Parkin
toplumsal tabakalaşma hakkında çeşitli görüşlere sahip olsalar da en önemli kuramsal
yaklaşımlar Karl Marx ve Max Weber tarafından geliştirilmiştir. Marx dikkati, toplumun
ekonomik yapısının özelliği olarak sınıf yapısına çekerken Weber, sınıfı benzer bir şekilde ele
alarak statü ve partiyi ondan ayırmıştır. Buna bağlı olarak Marx, toplumsal sınıfları üretim
araçlarıyla ilişkileri bakımından tanımlar, Weber ise tabakalaşmayı çok boyutlu bir kavram
olarak ele alır. Toplumsal tabakalaşma konusunda sınıf ve statüyü inceler. Erik Olin Wright
hem Marx’tan hem de Weber’den etkilenerek kuramsal görüşünü oluşturmuştur. Frank Parkin
ise, daha çok Weber kaynaklı bir görüş sergilemiştir.
Günümüzde sanayi toplumlarının çoğunda tabakalaşma sistemleri ekonomik ilişkiler
çerçevesinde oluşmaktadır. Sosyal sınıfları hayat tarzı, eğitim ve kültür, iktisadi menfaat,
iktisadi güç ve sınıf şuuru gibi faktörler belirlemektedir. Grupları kuşak içi ve kuşaklar arası
hareketlilikleri açısından da değerlendiren sosyal hareketlilik ise kişilerin özelikle mesleki
hareketliliklerini ele almaktadır. Toplumsal hareketlilik, grupları kuşak içi hareketlilik ve
kuşaklararası hareketlilik olmak üzere iki temel hiyerarşide ele almakta ve yukarı ya da aşağı
hareketlilikleri de içererek toplumsal grupların bir statüden başka bir statüye doğru olan
hareketlerini kapsar.
Toplumsal cinsiyet toplumsal tabakalaşma açısından ele alındığında toplumsal cinsiyetinin
kendisinin tabakalaşmanın en ciddi örneği olduğu görülür. Kadının statü olarak istihdam
fırsatları, mülkiyet sahipliliği, gelir gibi konularda erkeklerin statüsüne göre dezavantajlı
olması, toplumsal tabakalaşmanın toplumsal cinsiyet boyutunu ifade etmektedir.
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5.1. Toplumsal Tabakalaşma Sistemleri
Toplumsal tabakalaşma, otorite, prestij, statü ve güce göre farklılaşan nüfusun hiyerarşisidir.
Toplumsal tabakalaşma eşitsizlikleri açıklayabilmek için betimlenir; yaşamda benzer avantaj
ve dezavantajları paylaşan insan gruplarından meydana gelir. Tabakalaşma, farklı insan
grupları arasındaki yapılaşmış eşitsizlikler olarak tanımlanır.
Tabakalaşma sistemi, Kölelik, Kast, Mülk Sistemi ve Sınıf olarak incelenir.

5.1.1. Kölelik
Yasa ve geleneğin insanların bir mal olarak başkasının mülkü sayan bir sistemdir. Kölelik,
eşitsizliğin en keskin biçimidir ve en katı yasal sınıfları olan bir tabakalaşma şeklidir. Köleliğin
yasal koşulları toplumlar arasında farklılık göstermekle birlikte, kölelerin toplumda hizmet
etme biçimleri de farklılaşmıştır. Biçimsel bir kurum olan kölelik yasal olarak artık tamamen
ortan kalkmıştır. Kölelik endüstriyel sisteme dayanan bir sistemdir.
Tabakalaşma sisteminin ilk örneği olan köleliği günümüzde birçok toplumbilimci bir
tabakalaşma sistemi olarak görülmemektedir. Çünkü kölelik toplumu iki ayrı kesime bölmekte,
köle olmayan grubun içinde bir mertebelenme sistemi görülmemektedir. Yani kölelik kendi
başına bir tabakalanma sistemi oluşturmamaktadır.

5.1.2. Kast
Kast sistemi, tabakalaşma sisteminin kendine özgü örneklerinden biridir. Toplumdaki yerin
doğumla belirlendiği ve değiştirilemediği kalıtıma dayanan bir sitemdir. Kast, Hindistan’daki
kültürle eşleştirilmiş bir kavram, ancak bununla birlikte Hindistan’da kullanıldığından başka
bir biçimde iki veya daha fala etnik grubu birbirinden ayıran kavram olarak da kullanılmaktadır.
Kast sistemi, toplumsal tabakalar arası geçişin olmadığı en katı tabakalaşma sistemidir.
Tabakalar arasındaki bu keskinlik, statülerin doğuştan kazanılmış olmasından ileri gelmektedir.
Yani bir kast sistemi içinde doğan bir kişi ömür boyu o sistemin içinde kalmak durumundadır.
Eğitim seviyesi, becerisi, başarısı kişinin toplumsal statüsünün değişimi için hiçbir etkiye sahip
değildir. Bu sistemde sosyal hareketliliğin çok az olduğu söylenebilir. Genelde bir kastı
oluşturan kişiler aynı mesleği sürdürürler.

5.1.3. Feodal Sistem (Mülk Sistemi)
Feodal sistem, Avrupa feodalizminin bir parçası olarak, birbirlerine karşı bir bölümünün
yasalarla belirlendiği farklı hak ve yükümlülükleri olan tabakalardan oluşan sistemi ifade
etmektedir. Bu sistem doğuştan gelen soyluluğa dayanan geleneksel bir aristokrasinin
bulunduğu yerlerde daha fazla ortaya çıkmıştır.
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5.1.4. Toplumsal Sınıf
Sınıf sistemleri kölelik, kast ve toplumsal konumlardan pek çok bakımdan farklıdır. Sınıf
bireylerin sürdürebildikleri yaşam tarzını çok güçlü biçimde etkileyebilen ve ortak ekonomik
kaynakları paylaşan büyük ölçekli insan grubu olarak tanımlanabilir. Sınıf sistemi yasal veya
dinsel olarak ayrışmaz, toplumsal akışkanlık yani sınıf sistemi içinde aşağı-yukarı hareketlilik
daha fazladır, ayrım ekonomik farklılıklara dayanır, temel farklılık ücret ve çalışma
koşullarındaki eşitsizliklerde izlenir. Yani sınıf sistemi diğer üç tabakalaşma sisteminden çok
farklıdır.
Toplumsal sınıfın temelleri ekonomiktir. Sınıf sistemi genel olarak, toplumdaki ekonomik
kaynakların büyük bir kısmının sahibi olanlar yani üst sınıf, ücretli endüstri işçileri yani işçi
sınıfı, beyaz yakalı işçiler ve serbest meslek sahipleri yani orta sınıf ve köylüler olarak
ayrıştırılabilir.
İlk kez Max Weber tarafından toplumsal sınıf sisteminden ayrıştırılan toplumsal statü,
toplumsal tabakalaşma sistemini etkileyen bir ayrıştırma biçimidir. En basit şekliyle, toplumsal
sınıflar üretim ilişkilerine ve malları edinmeye göre, toplumsal statü grupları ise malları
tüketime göre ayrılırlar. Birer toplumsal grup olan sınıfları üç faktör belirlemektedir:


Benzer sosyal ve ekonomik şartlar içinde bulunmak,



Benzer statüye sahip olmak,



Benzer değer hükümleri taşımak.

5.2. Toplumsal Tabakalaşma Kuramları
En önemli kuramsal yaklaşımlar Karl Marx ve Max Weber tarafından geliştirilmiştir.

5.2.1. Karl Marx’ın Kuramı
Marx’ın sınıf kavramı tabakalaşma kuramları arasında önemli bir yere sahiptir. Marx’ın
kuramını mülkiyet ilişkileri kuramı olarak tanımlamak mümkündür; ona göre toplumsal sınıf
olgusunun temel belirleyicisi üretim araçlarının mülkiyetidir. Marx’a göre modern kapitalist
toplumlar (büyük oranın oluşturduğu) “proletarya” ve (küçük oranın oluşturduğu) “burjuva”
sınıfı olmak üzere iki sınıfa sahiptir.
Marx, toplumsal sınıfları üretim araçlarıyla ilişkileri bakımından tanımlar ve bu da her
toplumda birbiriyle mücadele halinde başlıca iki temel sınıfın varlığı hakkındaki görüşünün
temelini oluşturur. Marx için sınıf, insanların yaşamlarını kazanmak için kullandıkları araçlar
olan üretim araçları ile ortak ilişki içerisinde bulunan insanların oluşturduğu gruptur.
Sanayi öncesi toplumlarda tarım hakim ekonomik sistem olduğu için toprağa sahip olanlar ile
toprak üzerinde üretim gerçekleştirenler olarak iki ana sınıf bulunmaktaydı. Toprağa sahip
olanlar, aristokratlar, soylu toprak sahipleri ya da köle sahipleri; toprak üzerinde üretim
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gerçekleştirenler, serfler, köleler ve özgür köylülerdi. Yani Marx için burjuvazi ve proletarya
olmak üzere iki temel sınıf vardır.
Sanayi toplumunda ise sermaye toplumsal gruplar arasında önemli bir ayrım kriteri oldu.
Sanayiciler ya da kapitalistler yani yeni üretim araçlarına sahip olanlar ile işçi sınıfı yani
yaşamlarını onlara emek güçlerini satarak kazananlar olarak iki ana sınıf ortaya çıkmıştı.
Marx, işçilerin bir iş günü boyunca, işverenlerin onların ücretlerini ödemesi için gereken
miktardan daha fazla üretim yaptığını belirtir ve karın kaynağı olarak bu artık değeri gösterir.
Örneğin, bir elbise fabrikasındaki bir grup işçi, günde yüz elbise üretebiliyorsa, bu elbiselerin
yarısını satmak, üretici için işçilerin ücretlerini ödemesine yetecek kadar gelir getirmektedir.
Geri kalan elbiselerin satışından elde edilen gelir, kar olarak ayrılmaktadır. Toplumu üretim
araçlarına sahip olanlarla olmayanlar şeklinde iki ana gruba ayırır. Bu eşitsizlik biçimi Marx’ın
tarif ettiği sınıf kavramıdır. Sınıf, insanların kendi konumlarına ilişkin inançlarına değil, bir
bölümünün maddi ödüllere erişiminin daha fazla olmasını sağlayan nesnel koşullardır.

5.2.2. Max Weber’in Kuramı
Weber’in kuramı piyasa ilişkileri kuramı olarak ifade edilebilir. Weber’e göre sınıf gerçeğinin
temelinde, bireyin ekonomik varlık edinebilme olasılığı bulunmaktadır. Weber Marx’tan farklı
olarak, iki temel ve çıkarları birbirine zıt olan sosyal sınıf yerine, ‘neredeyse kişiye özgü
olabilecek’ kadar çok sayıda sınıf olasılığından söz eder, yani Weber’in sosyal sınıfında esas
olan ikilik değil, çokluktur.
Max Weber’e göre tabakalaşma çok boyutlu bir kavramdır. Toplumsal tabakalaşma konusunda
sınıf ve statüyü ele alan Max Weber, tabakalaşma için ekonomik kıymetlere ve fırsatlara
sahiplik, politik gücün ve toplumdaki sosyal prestijin durumu olarak özetlemektedir.
Weber, sınıf yapısının Marx’ın tarif ettiği şekliyle belirli ekonomik koşullara dayandığını kabul
etmekte, fakat sınıf oluşumunda daha fazla çeşitteki ekonomik faktörün önemli olduğunu ileri
sürmektedir. Sınıf ayrılıkları yalnızca üretim araçlarının denetiminden ya da denetimlerinin
olmamasından değil, kişilerin becerileri, referansları ya da nitelikleri gibi mülkiyetle doğrudan
doğruya ilişkisi olmayan ekonomik etkenlerden de kaynaklanmaktadır. Weber kapitalist sınıf
toplumlarında ekonomik ilişkilerin, eşitsizliğin temelini oluşturduğunu kabul eder.
Weber toplumsal tabakalaşmayı, sınıfın yanı sıra statü ve parti yönü ile de açıklar. Sınıf
ayrımlarından bağımsız olarak değişen statü, toplumsal gruplara, başkaları tarafından yüklenen
toplumsal onur ve saygınlık arasındaki farklılıklara göndermede bulunur. Statü insanların
toplumsal farklılıklar hakkındaki değerlendirmelerine bağlıdır. Sınıflar, mülkiyet ve kazançla
eşleşen ekonomik etkenlerden kaynaklanırlar; statü grupların izlediği değişen yaşam biçimleri
tarafından belirlenir. Ortak kökenleri, çıkarları ve hedefleri olduğu için bir arada çalışan bir
grup bireyi tanımlayan parti oluşumu, gücün önemli bir yönü olduğuna ve tabakalaşmayı sınıf
ve statüden bağımsız bir şekilde etkileyebileceğine değinir.
Hem statü faklılıklarını hem de parti örgütlenmesini sınıflara dayanarak açıklama eğiliminde
olan Marx’ın aksine Weber bunların ikisi de sınıf ayrılıklarına indirgenemez. Weber
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tabakalaşmanın sınıf dışındaki diğer boyutlarının da kişilerin yaşamlarını etkileyebildiğini
gösterir.

5.2.3. Erik Olin Wright’ın Sınıf Kuramı
Erik Olin Wright hem Marx’tan hem de Weber’den etkilenerek kuramsal görüşünü
oluşturmuştur. Wright’a göre sınıfları belirlemeyi sağlayan üç boyut bulunmaktadır: Yatırım
ya da parasal sermaye, fiziksel üretim araçları ve emek gücü üzerindeki denetimdir. Kapitalist
sınıfa dahil olanlar bu üç boyutu üzerinde denetim sahibiyken, işçi sınıfı hiçbiri üzerinde
denetim sahibi değildir.

5.2.4. Frank Parkin: Weberci Bir Yaklaşım
Parkin, daha çok Weber kaynaklı bir görüş sergilemiştir. Ona göre mülkiyet azınlığın tekelinde
ve diğer sınıflar üzerinde güç elde edebilmek için kullanılan “toplumsal kapanma” biçimidir.
Bunun yanında, etnik köken, dil veya din de toplumsal kapanma yaratmak için
kullanılabilir.Toplumsal kapanmada iki tür süreç söz konusudur:


Dışlama



Gaspetme

Dışlama, grubun kendilerini dışarıdakilerden ayırma ve kaynaklara erişmesini engelleme
stratejisi; gaspetme ise, ayrıcalıkları az olanların daha önce başkalarının tekelinde olan
kaynakları elde etme stratejisidir.

5.3. Günümüz Sınıf Sistemi
Sınıf toplumsal tabakalaşma tiplerinin modern topluma özgü örneğidir. Çağdaş toplumlarda
tabakalaşmadan çok sınıf ve sınıflaşmalardan söz edilmesi bu yüzdendir. Sınıf sisteminde
bireylerin konumu büyük ölçüde bireysel başarıya göre belirlenir. Hemen hemen her
endüstriyel toplum, sınıf sistemine dayanan bir tabakalaşma düzenine sahiptir. Bu toplumlarda,
eğitim ve uzmanlık bilgisi bireyin toplumsal kökenlerinden daha önemlidir.
Günümüzde sanayi toplumlarının çoğunda tabakalaşma sistemleri ekonomik ilişkiler
çerçevesinde oluşmaktadır. Ekonomik ilişkilerin öncelikli olduğu yapılar eşit olmayan farklı
sınıf toplumlarından oluşur. Belli bir ekonomik ilişkiler sistemi sonucu oluşan sınıf yapısı
eşitsizlikler sonucu oluşur. Günümüz tabakalaşma çeşidi statüye göre tabakalaşmadır. Statü
tabakalaşması da eğitim ve kültüre dayalıdır.
Sosyal sınıfları belirleyen faktörler:


Hayat tarzı



Eğitim ve kültür
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İktisadi menfaat



İktisadi güç



Sınıf şuuru

Hayat tarzı, toplumsal sınıfı belirleyen gelire ve yaşama tarzına bağlı olan; eğitim ve kültür
kişilerin toplumsal sınıfını belirleyen; iktisadi menfaat iş kollarına ve iş yerine göre değişen;
iktisadi güç, aynı seviyedeyken kişileri aynı sınıfa sokmayan ve sınıf şuuru, aidiyet, homojen
sınıflara dahil olma isteği doğuran değişkenlerdir.
Birer sosyal grup olan sosyal sınıfları oluşturan üç faktör vardır:


Benzer sosyal şartlar içinde bulunmak



Benzer statüye sahip olmak



Benzer değer hükümleri taşımak

Şekil 05_001: Gelir ve zenginliğe göre toplumsal sınıfsal tabakalaşma
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Günümüz toplumları Üst – orta – alt olmak üzere kabaca üç sınıftan oluşur. Ancak kimi
araştırmalarda bu üçlü tabakalaşmanın ara tabakalaşmalarına da değinilir; üst-üst sınıf, alt-üst
sınıf, üst-orta sınıf, orta sınıf, alt-orta sınıf, üst-altsınıf ve alt-alt sınıf şeklinde…

5.3.1. Üst-Sınıf
Üretim araçlarına sahiptir. Zengin oldukları için avantajlı bir yaşam sürdürürler. Üst sınıf
nüfusun çok azını oluşturur ve zenginliğini korumaya genişletmeye çalışarak kuşaktan kuşağa
aktarmaya çalışır. Üretim araçlarına sahiplik üst sınıfı belirler ve toplumun diğer kısımlarından
ayırır. Üst sınıf Marx’ın burjuva olarak tanımladığı sınıftır.
Bu sınıfın sahip olduğu mülkiyet hem Marx’ın hem de Weber’in vurguladığı gibi güce sahiptir,
sanayi ve mali sermayeyi denetleyebilirler ve politika, eğitim ve kültür alanlarında önemli
etkilere sahiptirler.

5.3.2. Orta Sınıf
Üretim araçlarının sahibi değil ama kontrol edicisi ve yöneticisi olan bireylerden oluşur ve
şirket yöneticileri, genel müdürler, banka müdürleri ve fabrika müdürleri gibi birçok farklı
meslek grubunu içine alır. Burjuva ve işçilerin koşullarından belli özellikleri yansıtırlar.

5.3.3. Alt-Sınıf
Üretim araçlarının sahibi olmayan sadece üretim araçlarını kullanarak üretim yapan fakat artı
değer olarak ürettikleri karı sermaye sahibine bırakan sınıftır. Çalışma şartları çok kötü
koşullardadır, çoğunluğunu uzun süredir işsiz olanlar ile iş bulamayanlar oluşturur.
Günümüzde sınıfların yanı sıra pek çok “sosyal grup” ortaya çıkıyor, çatışma ve mücadele bu
sosyal gruplar arasında gerçekleşiyor. Sosyal değişmenin dinamiği sınıf çatışmaları yerine aynı
sınıfa dahil olan ancak farklı menfaatler peşinde koşan sosyal gruplara bırakıyor. Yine de sınıf
toplumu geçerliliğini korumaktadır. Sınıflar ortadan kalkmamıştır ve zaten sınıfsız bir yapı ileri
sürmek mümkün değildir. Tabakalaşma statüye dayalı olarak ön plandadır.

5.4. Toplumsal Hareketlilik
Toplumsal hareketlilik kavramı toplumda birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevrede
herhangi bir hareketini ifade eder. Fiziksel hareketlilik genellikle göç biçiminde olurken,
toplumsal hareketlilik bireylerin toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin değişmesini içerir.
Yatay ve dikey biçimde gerçekleşir. Toplumsal hareketlilik bir toplumsal statüden diğerine
geçiş olarak tanımlanabilir. Toplumsal hareketlilik, toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri
giderebilecek bir fırsat olarak görülür. Eğer bir toplumda hareketlilik yüksek ise insanlar üst
sınıflara çıkmak için bir fırsata sahip olduklarını düşüneceklerdir. Hareketlilik düşük ise kişiler
içinde bulunduğu sınıfın mevcut durumunu paylaşacaklardır. Irk-renk ve cinsiyet ayrımı
hareketliliği engellemektedir. Toplumsal hareketlilik, grupları kuşak içi hareketlilik ve
kuşaklararası hareketlilik olmak üzere iki temel hiyerarşide ele almakta ve yukarı ya da aşağı
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hareketlilikleri de içererek toplumsal grupların bir statüden başka bir statüye doğru olan
hareketlerini incelemektedir.
Kuşak içi hareketlilik, aynı kuşağın sosyal hiyerarşideki bir konumdan diğerine olan
hareketliliği; kuşaklararası hareketlilik, bireylerin sosyal hiyerarşi içinde ebeveynlerinin
konumlarından başka bir konuma hareketlilikleridir. Kuşaklar arası hareketlilik yüksek veya
düşük, çocuklar ile ebeveynler arasında sosyal pozisyonların farklı olmasıdır. Sınıf öğretmenin
çocuğun tıp profesörü olması veya genel müdürün çocuğunun asgari ücretli bir işte çalışması
kuşaklar arası hareketliliğe örnektir. Kuşaklar arası hareketlilik en ön önemli sosyal hareketlilik
olarak değerlendirilir.
Zamanla sosyal hareketlilik konusunda toplumsal gruptan ziyade kişilerin hareketliliği ön plana
çıkmış ve mesleki hareketlilik ağırlık kazanmıştır. Eğitim kriteri de bu tür sosyal hareketlilik
için kolaylaştırıcı bir etmen olmuştur. Kişiler eğitim fırsatlarından yararlanabildikleri ve bunu
değerlendirebildikleri sürece yeni statüler kazanmıştır. Sosyal hareketlilik için aileden gelen
statü yerine bu türden statü değişimleri daha çok geçerlidir.
Bir başka açıdan ise sosyal hareketlilik yatay ve dikey hareketlilik olarak ele alınır. Yatay
toplumsal hareketlilik bireyin toplumdaki var olan sosyo-ekonomik statüsünden benzer bir
sosyo-ekonomik statüye geçişidir. Örneğin bir başkasının oto tamir atölyesinde çalışan bir
elektrikçinin, bir firmada benzer ekonomik koşullarda elektrikçi olarak işe başlaması. Dikey
toplumsal hareketlilik bireyin içinde bulunduğu toplumsal sınıftan aşağı ya da yukarı bir sınıfa
geçişi söz konusudur. Dikey sosyal hareketlilikte kişi veya sosyal gruplar için hayat tarzlarında
ve gelir seviyelerinde yükselme veya alçalma söz konusu iken; yatay sosyal hareketlilikte bu
tür bir yükselme veya alçalma olmadan kişi veya grupların hareketliliğe uğramaları söz
konusudur. Örneğin bir inşaat işçisinin temizlik işçiliğine geçişi yatay hareketliliktir. Her ikisi
de bezer prestije sahip işlerdir. Yatay hareketlilik, coğrafik hareketliktir. Semtler, kentler,
bölgeler arasında işyeri değiştirmektir. Yani bir öğretmenin benzer koşullarda başka bir yerde
öğretmenlik yapmasıdır. Dikey hareketlilik ise bireyin sosyal ve ekonomik pozisyonundaki
azalmayı veya artmayı ifade eder. Yani toplumsal ve ekonomik ölçekteki yukarı-aşağı
hareketlerdir. Mülkiyet, gelir ya da statü kazanıp kaybetmeye göre şekillenir. Orta yaştaki bir
insanın işini kaybedip aynı düzeyde yeni bir iş bulamaması aşağı doğru hareketliliktir.

Şekil 05_002: Yatay ve Dikey hareketlilik
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Yukarı hareketlilik, sosyal ve ekonomik yönden daha avantajlı hale gelmektir. Bakkal
sahibinin süpermarket açması, kaymakamın vali olmasıdır. Aşağı hareketlilik, yukarı
hareketliliğin tersidir. Bireyin sosyal ve ekonomik yönden prestij kaybıdır. Fabrikatörün iflas
etmesi, aşağı hareketliliğe örnektir. Genellikle dikey ve yatay hareketlilik birlikte gerçekleşir.
Yukarı dikey toplumsal hareketlilik, farklı kuşaklar arasında olabileceği gibi aynı kuşakta da
gerçekleşebilir. Farklı kuşaklar arasında gerçekleşen yukarı dikey toplumsal hareketlilikte,
babası işçi olan bir çocuğun yetişkin olmasıyla beraber aldığı eğitimin etkisiyle öğretmen
olması daha üst bir toplumsal sınıfa geçmesi bir örnek oluşturabilir. Aynı kuşakta gerçekleşen
yukarı dikey toplumsal hareketlilikte bir iş yerinde memur olarak çalışan bir bireyin aldığı
eğitim ve / veya deneyim (başarıları) sonucunda yönetici olması daha yüksek bir ekonomik
güce ve sosyal statüye sahip olarak daha üst bir sosyo-ekonomik sınıfa geçmesi bir örnek
oluşturabilir. Aşağı dikey toplumsal hareketlilik, birey içinde bulunduğu sosyal sınıftan daha
alt bir sosyal sınıfa düşer. Örneğin; büyük bir işyeri sahibi olan bireyin iflas etmesiyle bir
işyerinde işçi olarak başlaması, babası ve annesi yüksek sosyo-ekonomik bir sınıfta yer alan
bireyin çeşitli nedenlerle bir işyerinde ücretli işçi olarak çalışması bu duruma ilişkin örnekler
olabilir.

5.5. Toplumsal Cinsiyete Dayali Tabakalaşma ve Hareketlilik
Toplumsal cinsiyetin kendisi tabakalaşmanın en ciddi örneğidir. Her toplum katmanında
erkekler daima kadınlardan daha fazla servet, güç, statü sahibidir. Hiçbir sınıfın olmadığı avcı
ve toplayıcı toplumlarda bile erkekler kadınlardan daha önde gelmektedir. Kadının statü olarak
istihdam fırsatları, mülkiyet sahipliliği, gelir gibi konularda erkeklerin statüsüne göre
dezavantajlı olması, toplumsal tabakalaşmanın toplumsal cinsiyet boyutunu ifade etmektedir.
Pek çok kadının toplumdaki konumu babalarına ya da kocalarına bağlı görülmektedir. Çalışan
kadın eve getirdiği gelir de ailenin sınıfsal statüsü için önemli bir belirleyici olmamakta, bu
konuda belirleyicilik yine erkeğin kazancı üzerinden kabul görmektedir.
Kadınların hareketlilikleriyle ilgili veriler, tüm toplumsal sınıflardan kadınların, vasıflı kol
gücü işlerinden olduğu kadar en tepedeki idari ve profesyonel işlerden sistematik olarak
dışlanmış ve hala da dışlanmakta olduklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle kadınlar,
hemşirelik, düşük ücretli, kol gücüne dayalı olmayan mesleklerde yoğunlaşmışlardır. Kol
gücüne dayanmayan işler yapan bir çok kadın işçi için şeffaf tavan olarak adlandırılan sınırlar
mevcuttur.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumun katmanlar halinde bölünmesi anlamına gelen toplumsal tabakalaşma, günümüzde
özellikle bireylerin meslekleri arasındaki eşitsiz konumlara göndermede bulunur. Ancak bu
eşitsizlikler farklı biçimlerde söz gelimi cinsiyet açısından da kendisini gösterir. Tarih boyunca
tabakalaşmaya hemen her toplumda rastlandığını belirttik. Kölelik, kast, feodal sistem (mülk
sistemi) ve sınıf şeklinde başlıca tabakalaşma sistemlerini ele aldık. Daha sonra Marx ve Weber
tarafından geliştirilen ve hala günümüz sınıf sistemini açıklamak için kullandığımız temel
teorileri ele aldık. Marx konu ile ilgili olarak dikkati, toplumun ekonomik yapısının özelliği
olarak sınıf yapısına çekerken Weber, sınıfı benzer bir şekilde ele alarak statü ve partiyi ondan
ayırmış ve doğrudan mülkiyetle ilişkili olmayan ekonomik eşitsizliklere dayandırmıştır.
Onların takipçileri olan Parkin ve Wright da tabakalaşma teorileri nde ele aldığımız isimler
oldu. Wright, hem Marx’tan hem de Weber’den, Frank Parkin ise, daha çok Weber’den
etkilenerek kuramsal görüşünü oluşturmuştur. Bu çerçevede günümüz sınıf sistemini açıklarken
adeta Marx ve Weber’in teorilerinin bir sentezinin kullanılabileceğini görüşünü de ele aldık.
Yinele aldığımız konulardan biri de toplumsal hareketlilik ve çeşitleri oldu. Toplumsal
hareketliliğin yatay ve dikey çeşitlerine yer verirken diğer yandan da kuşaklar arası
hareketliliğin tabakalaşmada önemi üzerinde durduk. Son olarak da toplumsal cinsiyet
açısından konuyu ele alarak kadının statü olarak istihdam fırsatları, mülkiyet sahipliliği, gelir
gibi konularda erkeklerin statüsüne göre dezavantajlı olması olabileceği değerlendirmesini
yaptık.
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Bölüm Soruları
1) Sınıf sistemini kölelik, kast sistemi ve feodal sistemden ayıran farklardan hangisi
aşağıdaki şıklarda yanlış verilmiştir?
a) Sınıf sistemi yasal olarak ayrışmaz.
b) Toplumsal hareketlilik fazladır.
c) Doğuştan kazanılan özellikler geçerlidir.
d) Ayrımda ekonomik farklılıklar önem taşır.
e) Sınıf sistemi dinsel olarak ayrışmaz.
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sınıfları belirleyen faktörlerden değildir?
a) Hayat tarzı
b) Coğrafi mekan
c) Eğitim ve kültür
d) İktisadi menfaat
e) Sınıf şuuru
3) Hem Weber hem de Marx’tan etkilenerek tabakalaşma kuramını oluşturan isim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mark Granovetter
b) Georg Simmel
c) Emile Durkheim
d) Erik Olin Wright
e) Frank Parkin
4) Weber’in tabakalaşma kuramı ____________________ kuramı olarak ifade
edilebilir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Politik güç
b) Statü
c) Sınıf
d) Piyasa ilişkileri
e) Sosyal ilişkiler
5) Marx’ın kuramını ________________________ kuramı olarak tanımlamak
mümkündür. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
a) Eşitsizlik
b) Statü çatışması
c) Sınıf ilişkileri
d) Mülkiyet ilişkileri
e) Sınıf çatışması
6) Fiziksel hareketlilik genellikle göç biçiminde olurken, toplumsal hareketlilik
bireylerin toplumdaki sosyal ve ekonomik statülerinin değişmesini içerir. Birincisi
__________________ hareketlilik olarak ikincisi ise ___________________ hareketlilik
olarak tanımlanır.
7) Mülkiyeti azınlığın tekelinde ve diğer sınıflar üzerinde güç elde edebilmek için
kullanılan “toplumsal kapanma” biçimi olarak nitelendiren Parkin, kapanmayı gaspetme ve
dışlama olmak üzere ikiye ayırmıştır. (D / Y)
105

8) Kast sistemi içinde doğan bir birey eğitim seviyesini yükselterek ve mesleki başarı
kazanarak yukarı doğru toplumsal hareketliliği sağlayabilir. (D / Y)
9) Köleliğin günümüzde birçok toplumbilimci bir tabakalaşma sistemi olarak
görülmemesinin nedenleri nelerdir?
10) Günümüzde sosyal sınıfların belirlenmesinde hnagi kriterlerin daha etkili olduğunu
düşünüyorsunuz? Neden?
Cevaplar
1) c
2) b
3) d
4) d
5) d
6) Yatay - Dikey
7) Doğru
8) Yanlış
9) Çünkü kölelik toplumu iki ayrı kesime bölmekte, köle olmayan grubun içinde bir
mertebelenme sistemi görülmemektedir. Yani kölelik kendi başına bir tabakalaşma
sistemi oluşturmamaktadır.
10) Açıklama ve yorum sorusu
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6. İKTİSAT SOSYOLOJİSİ VE NEO-KLASİK İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. İktisat sosyolojisi ve Neo-Klasik İktisat arasında bakış açısı bakımından nasıl
farklılıklar vardır?
6.2. Ekonomik faaliyetleri açıklamak için neden sadece iktisadi yaklaşım yeterli
değildir?
6.3. Gömülülük kavramını nasıl genişletebiliriz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bireylerin iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirirken temel saikleri her zaman iktisadi midir?
Söz gelimi neden zengin olmak isteriz?
Her zaman rasyonel davranabilir miyiz? Rasyonel davranmamızı engelleyen ne gibi
etkenlerden söz edebiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Neo-klasik iktisat ve iktisat Öğrenci,
eğitim
süreci
sosyolojisi
paradigmal boyunca öğrendiği neofarklılığı
klasik
iktisadın
temel
prensiplerinin
sosyoloji
perspektifinden
nasıl
eleştirilebileceğini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Öğrenciye
iki
disiplin
arasındaki
farklılıklar
karşılaştırma
yoluyla
açıklanarak aktarılır.
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Anahtar Kavramlar






Homo-economicus
Homo-sociologicus
Rasyonalite
Gömülülük
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Giriş
Literatürde hâkim ya da egemen iktisat olarak adlandırılan Neo-Klasik İktisadın ekonomiyi ele
alış şekli ve varsayımları İktisat Sosyolojisinin her zaman gündeminde olmuştur.Bu çerçevede
iki disiplin arasındaki yaklaşım farklılıkları ekonominin tanımından başlayarak kendini
gösterir. Yunanca kökenli olup orijinal anlamı hanehalkı olan ekonomi kavramı kaynakların
insanların ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmesi üzerine odaklanır. Kıt kaynaklar ve sonsuz
ihtiyaçlar temel bir bileşenler olarak sunulur.
Neo-klasik iktisadın aktörü olan homo economicus (iktisadi insan) kavramı bireylerin bir
piyasa hakkında her türlü bilgiye sahip olacak şekilde kendi çıkarları doğrultusunda en rasyonel
seçimi yapan, iktisat sosyolojisinin akötür olan ve sosyal, sosyal çevreye katılan ve karmaşık
olarak nitelenen homo sociologicus’tur. Neo-klasik iktisadın savunduğu, bireylerin her zaman
ve her koşul altında ekonomik anlamda rasyonel ve en uygun (optimal) kararlar verdiği
varsayımına iktisat sosyolojisi karşı çıkmaktadır. insan etkileşimi ile hiç ilgilenmeyen neoklasik modelinin aksine yeni ekonomik sosyolojide sosyal eylem, dar rasyonel ve atomize
olmuş aktör tarafından yerine getirilen bir eylemden çok devam eden ve çoğul kişiler arası
ilişkilere gömülüdür.
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6.1.Ekonominin İki Farklı Tanımı
Kavramı ilk olarak Aristo, ev içi olayların yönetimi anlamında kullanmıştır. Ekonomi terimi
Yunanca kökenli olup orijinal anlamı hanehalkıdır ve iki sözcüğün birleşiminden meydana
gelmiştir: Oikonomia.
•

oikos (hanehalkı)

•

nomia (kanunlar veya normlar seti)

17. yüzyıldan itibaren terimin kullanımı özel alandan kamuya genişlemiş ve Merkantilist
iktisatçılar tarafından ve daha çok ulus-devletin ekonomik problemlerini anlatmak için
kullanılmıştır.
Oikos (hanehalkı), sosyal sistemin temel birimi olarak algılanabilir. Bu tip kurumlar
ekonominin modern kavramlarından bazı bakımlardan ayrılır:
1.
Oikos, sosyal fonksiyonların geniş bir yelpazesini birleştirir. Yani hanehalkı eşanlı
olarak kültürel, ekonomik ve politik fonksiyonların yürütüldüğü bir kurumdur. Modern eğilim
ise uzmanlaşmış kurumları yaygınlaştırır. Genellikle ekonomik fonksiyonlar diğer
fonksiyonlardan ayrılır.
2.
Oikosda ekonomi piyasa gibi bir mekanizmaya dayanmaz. Modern ekonomik sistem ise
kendine yeterlilikten farklı bir şeydir.
Bu farklılık bizi ekonominin farklı bir tanımına götürür. Ekonomi, Ekonomik olmayan
fonksiyonlardan ayrılan özel sosyal fonksiyonların gerçekleşmesi ile özdeşleştirilerek
tanımlanır: Mevcut kaynaklardan en fazlayı elde etmek için kıt kaynakların rasyonel tahsisini
kapsayan faaliyetler. Bu çok bilinen tanım, ekonomik fonksiyonu kaynakların insanların ihtiyaç
ve isteklerini tatmin etmesi üzerine odaklandığını gösterir. Yani materyal (maddi) isteklerin
tatmini üzerinde durulur.
Fonksiyon temelli bu tanımlama hakim veya liberal ekonomi tarafından kullanılmaktadır. Bu
tipik olarak temel bir bileşeni bize sunmaktadır: kıt kaynaklar ve sonsuz ihtiyaçlar.
Burada “kaynaklar ihtiyacımızı karşılar” konusu gündeme gelmektedir. Bu görüşe göre bizim
hiçbir zaman bütün ihtiyaçlarımızı aynı anda karşılayabileceğimiz yeterli kaynağa sahip
olamayacağımız açıktır. Böylece amaçlarla alternatif kullanımları bulunan kıt kaynaklar
arasındaki ilişkiyi anlatan tercih kavramı gündeme gelir. Paul Samuelson’un söylediği gibi,
“insanlar ve toplumlar tercih eylemine nasıl son vereceklerdir?”
•

paranın kullanımıyla ya da parayı kullanmadan,

•

alternatif kullanımları olan kıt verimli kaynakları çalıştırarak,

•

çok sayıda ve çeşitte mal üreterek,
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•
bu malları şimdi veya gelecekte farklı insanlar ve gruplar arasında tüketim için
dağıtarak.
Kıtlık ve kaynakların seçimi üzerine bu odaklanma, verdiğimiz tanımdan da anlaşılacağı gibi
bizim kısıtlı kaynaklardan en fazlasını elde etmek istediğimiz anlamına gelir. Böyle bir
ekonomi tanımı kaynaklarımızla ekonomi yapmak veya ekonomik olmak (economizing)
anlamına gelir.
Odak noktası kıtlık olan bu tanıma karşı birçok eleştiri yapılmıştır. Burada iki isim tarafından
gelen eleştirilere yer vereceğiz: Marshall Sahlins ve Karl Polanyi. Sözgelimi kabile ve antik
toplumların aşırı istekleri yoktur. Sahlin’in daha önce ele aldığımız avcı-toplayıcılar üzerinde
yaptığı çalışmalar bu açıdan ilginçtir. Kalahariler veya Avustralyalı Aborjinlerde istekler son
derece basit ve kaynaklar bu ihtiyaçları karşılamak üzere hazırdadır. Modern toplumlarda
yaşayanlara göre avcı-toplayıcılar hiçbir şeyleri olmadan güvensiz-istikrarsız bir geçim
sınırında yaşamaktadırlar. Sahlins bu paradoksal durum üzerinde ısrarla durur. Avcıtoplayıcılar çok düşük yaşam standardında yaşarken, hiçbiri kendini rahatsız hissetmez ve
kendilerinin sahip olmadığı mal ve hizmetin yokluğundan şikayet etmez. Hatta avcıtoplayıcıların orijinal refah toplumu olup olmadığının tartışmaları vardır. Bu tartışma bize
‘sınırsız ihtiyaçlar-sınırlı kaynaklar’ formülasyonunun insan toplumunun evrensel özelliği
olmaktan çok kültürel durumların bir ürünü olduğu gösterir. Avcı-toplayıcılar için ihtiyaçlar
sınırlı, kaynaklar genellikle boldur. Bu durum avcı-toplayıcılar “materyalist saikler”ini
kısıtladıkları için değil, bunları hiçbir zaman kurumlaştırmadıkları içindir.
Polanyi’ye göre kıtlık tanımları arasında temel bir çatışma bulunmaktadır. Değindiğimiz gibi
ekonominin formel tanımlaması kaynakların kıtlığı düşüncesi temeline dayanır ve kaynakların
ekonomi yaparak yönetilmesi söz konudur. Ona göre ekonominin gerçek tanımlanmasında ise
kurumlaşmış bir süreç söz konusudur. Ekonomi mal ve hizmetleri üretmek, dağıtmak ve değiş
tokuş etmek için toplumun üyeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olarak
tanımlanır. Burada ihtiyaçlar fiziksel olduğu kadar kültürel, bilimsel veya askeri olabilir. İkinci
tanımlama iktisat sosyolojisinin ekonomiyi ele alırken kullandığı bir tanımlamadır. Çünkü
iktisat sosyolojisi ekonomiyi iktisat disiplininde olduğu gibi toplumdan ayrıştırılmış bir sistem
olarak ele almamaktadır.

6.2. Paradigmal Farklılık: Saf İktisat mı? Sosyal İktisat mı?
Paradigma gerçeğin doğası hakkında bir dizi varsayıma dayanan ve hayata bakış yolunu temin
eden genel bir çerçeve sunar. Kısacası hangi açıdan olaylara baktığımızı gösterir. Bu çerçevede
iktisat sosyolojisi ve neo-klasik iktisadın bakış açıları birbirinden farklı olabilmektedir.
İktisat ve sosyoloji arasındaki ilişki tabii bir ihtiyaç olarak doğmuştur. İktisadi hayat en basit
şeklinden en gelişmiş şekline kadar toplumsal bir organizasyondur. İktisadın kapsamına giren
üretim, tüketim, mübadele, kıymet, işbölümü ve dağıtım gibi konular iktisadın kapsamına
girdiği gibi, bunların öncelikle birer sosyal ilişki ve bireylerle birey, birey ile toplum arasında
doğuracağı karşılıklı etkiler de göz önünde tutulursa, iktisadi olarak düşünülen olaylar aynı
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zamanda sosyal bir olaydır. Bütün iktisadi faaliyetler insanları karşılıklı sosyal ilişkiler düzeni
içinde bulunmaya sevk eder.
Ekonomik faaliyetlerin, bireysel amaçlarını gerçekleştirmek isteyen bireyler arasındaki
etkileşim şeklinde değerlendirilmesi, sürecin saf ekonomik ilişkilere indirgenemeyeceğini ifade
ederken, onun sosyal bir süreç olduğunu vurgular. Çünkü bu faaliyetleri yürüten aktörler
aralarında belki zıtlık ve karşıtlıkların olmasına karşın, birbirleriyle daima bir etkileşim
halindedirler. Ekonomik faaliyetin aynı zamanda sosyal bir olgu olduğu, ekonomik
faaliyetlerini yürüten insanların otonom ve tek başına var olan birisi değil, topluma ait birisi
olmasından da anlaşılabilir. Ekonomi ve ekonomik sorun, toplum dışında düşünülemez. Bu da
ekonomik faaliyetlerin faaliyetler, farklı gelişmişlik ve uygarlık düzeyinde, üretim, mübadele,
paylaşım ve tüketime ilişkin sosyal ilişkiler sisteminin gösterdiği farklı paylaşımlar içinde
gerçekleştiğini gösterir.
İnsanların ekonomik davranışlarının diğer insanların etkileşim ilişkisine bağımlı olması,
ekonomik davranışların sosyal yönünü ifade etmektedir. Her ekonomik davranış, diğer
insanların ekonomik davranışlarını tamamlamak durumundadır. Bu sebeple ekonomik
davranış, ekonomik motivasyon ve amaçlara bağlı sosyal davranışlar olarak tanımlanabilir.
Böylece iktisat temel olarak, ekonomi ve piyasayı referans alarak toplumu ekonomi ya da
piyasa olarak değerlendiren bir paradigmayla hareket eder. Yani ekonominin özerkliği söz
konusudur. İktisat sosyolojisi ise toplumu referans alarak ekonomiyi toplumla bütünleşen bir
paradigmayı benimser. Yani toplumun bir parçası olarak sosyal ekonomiden bahsedilir. Bu
çerçevede klasik iktisat anlayışı, toplumu ekonominin şekillendirdiği temel tezinden yola
çıkarken, iktisat sosyolojisi önermeleri ekonominin sosyal olarak şekillendirilen boyutu ile
ilgilenmektedir.

6.3. Aktörler: Homo economicus-Homo sociologicus
İki disiplinin toplumsal aktörlere bakış açısı da farklılık göstermektedir.
Neo-klasik iktisatçılar, aktörleri kendi çıkarlarını maksimize eden, kararlar alırken bencil ve
rasyonel davranan bireyler olarak tanımlar. Klasik iktisat anlayışı içindeki bu model her zaman
kişinin kendi avantajına olabilecek en faydacı şekilde gerçekleştirilir.
İktisat teorilerinde sıklıkla kullanılan homo economicus (iktisadi insan) kavramı bireylerin bir
piyasa hakkında her türlü bilgiye sahip olacak şekilde kendi çıkarları doğrultusunda en rasyonel
seçimi yapan aktörü tanımlamak için kullanılır. Bu çerçevede homo economicus, toplumdaki
diğer aktörlerden etkilenmeden bir anlamda rasyonel egoist olarak hareket eder. Bu davranış
biçimini adada yalnız kalan Robinson Cruose ile açıklamak mümkündür. İktisadın bu yaklaşımı
metodolojik bireycilik olarak adlandırılır. Bu tip aktörün motivasyonu fayda, para veya kar
şeklinde olabilecek kendi çıkarlarından oluşur.
Ekonomik olaylara sosyolojik bakış açısını dahil eden yaklaşım ise homo sociologicus
kavramını kullanır. Yani aktör, sosyal, sosyal çevreye katılan ve karmaşık bir birimdir. İktisat
sosyolojisine göre ekonomik davranışların, içinde sosyal ilişkiler ve süreçlerin bulundukları
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sosyal ortamdan bağımsız ele olarak alınmaları eksik bir yaklaşımdır. Bu eksiklik bireyin
toplumdaki diğer aktörlerden etkilendiği gerçeğini ihmal eder ve böylece ekonomik davranışı
tüm boyutları ile anlamayı olanaksız kılar. Homo sociologicus’un motivasyonu ekonomik
olanlar kadar sosyal prestij, güç, başarı, ahlak gibi ekonomik olmayan motiflere dayanabilir.

6.4. Rasyonalite
Değindiğimiz gibi rasyonalite, faydanın maksimize edilmesi ve maliyetin en aza indirilmesi
varsayımına dayanır. İktisat teorilerinde sıklıkla kullanılan homo economicus kavramı
bireylerin bir piyasa hakkında her türlü bilgiye sahip olacak şekilde kendi çıkarları
doğrultusunda en rasyonel seçimi yapması anlamında kullanılır.
Neo-klasik iktisatçılara göre sadece bireyler kendileri için en iyi çıkarın ne olacağını ancak
kendileri bilirler. Çünkü bu çıkarlar, diğerleriyle etkileşimde bulunarak ortaya çıkmaktan çok
sosyalleşme gerçekleşmeden ortaya çıkar. Fakat bu bireylerin hiçbir zaman hata
yapmayacakları anlamına gelmez.
Bireylerin her zaman ve her koşul altında ekonomik anlamda rasyonel ve en uygun (optimal)
kararlar verdiği varsayımına iktisat sosyolojisi karşı çıkmaktadır. İktisat sosyolojisi rasyonel
davranmak hem ekonomik hem de ekonomik olmayan anlamda gerçekleşir. Birçok yazarın da
kabul ettiği gibi piyasa davranışları, sadece rasyonel olanlar tarafından değil, yanlış anlama,
aşk, nefret, görenek, alışkanlık ve alicenaplık gibi rasyonel olmayan, mantık dışı davranışlardan
da etkilendiği için bütün bunlar hesaba katılmalıdır. Bu sebeple rasyonalite kavramı çok farklı
anlamlarda kullanılmıştır. Weber’in bu konu içinde ve daha önce toplumsal eylem kuramında
değindiğimiz eylem çeşitlerini örneklerle açıklayalım.

6.4.1. Araçsal Rasyonellik
Kararları verenlerin amaç ve hedefleri tarafından belirlenir. Özellikle iktisadi hayatta yer
alanlar olmakla beraber her türden davranış ve ilişki için geçerlidir. Bu tür rasyonellik, güvenli
çıkarın nasıl en iyi teknik etkin çözümlerin bulunacağı sorusu ile bağlantılandırılır.
Araçsal açıdan rasyonel davranmak, aktörlerin kendi çıkarlarının amaçlarının teknik olarak
etkin olduğu bir durumu açıklayabilir. Sözgelimi; ‘petrol fiyatlarının arttığı bir durumda,
tüketiciler için rasyonel olan daha ucuz enerji kaynaklarını aramalarıdır’ veya alternatif olarak
‘petrol fiyatlarının düştüğü bir durumda, üreticiler için rasyonel olan maliyeti yüksek yeni
petrol alanlarının aranmasını fiyatlar tekrar canlanana kadar ertelemektir’.

6.4.2. Değerlere Dayanan Rasyonellik
Bu tür rasyonalite kazanılmış değer hükümlerine dayanır. Bazen rasyonel davranmak bir zıtlık
oluşturabilir. Basit olarak aktörler neden böyle davrandıkları konusunda akla yatkın sebepler
ileri sürebilirler. Sözgelimi enerji kullanımında ekolojik sorumluluk sadece güneş ve rüzgar
enerjisi gibi kirlilik yaratmayan enerji kaynaklarına yatırım yapmak rasyoneldir. Burada
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rasyonellik çevreci değerlerle bağlantılıdır. Dini veya batıl inançlara uyulması veya meslek
adetlerine göre hareket edilmesi değerlere göre rasyonel davranışlar olarak nitelendirilir.

6.4.3. Geleneğe Dayanan Rasyonellik
Bu davranışların temelinde olan akli düşünce bugün geçerli olmayabilir. Geçmişte akıl
belirlemiş, bugün geleneğe geçmiştir. Aile hayatındaki adetler, bireylerin meslek
seçimlerindeki davranışları bu tür rasyonel davranışlardır. Söz gelimi alternatif olarak ‘üç nesil
boyunca ailesinde ısınmak, yemek pişirmek için gaz kullanılan bir kadının yeni evinde sadece
gaz bağlantısının olmasını istemesi oldukça rasyoneldir.
Bu üç tür rasyonelliğin bir arada bulunduğu örnekler de vermek mümkündür. Aktör A, gündelik
çıkan X gazetesine abone oluyor, çünkü
1) X gazetesi ucuz ve A’ya gerekli olan ilanları veriyor.
2) X gazetesinde siyasi eğilimi A’nın görüşleri ile aynıdır.
3) A’nın ailesi de X gazetesini okurdu.
Bireylerin ekonomik anlamda rasyonel davranmaları konusuna açıklama getiren bir başka
yaklaşım sınırlı rasyonalitedir. Sınırlı rasyonalite, karar veren bireyin ne sahip olduğu bilginin
ne de ulaşabileceği bilginin tamamını toplayıp bir araya getirme ve bu bilgiyi işleyerek
kullanılır duruma getirme yeteneğinin sınırsız olmadığı gerçeğinden yola çıkar. Bireylerin bir
mal ya da hizmet satın almadan önce çevrelerinden soruşturmaları, piyasayı araştırmaları,
kaliteli ve ucuz mala erişimleri hem çok maliyetli hem çok emek isteyen bir süreçtir. Böylece
aktörlerin rasyonel davranabilmesi üç varsayıma dayanır:
1. Aktörün tam bilgiye sahip olması,
2. Aktörün geçmiş tecrübelerinden faydalanması,
3. Aktörüm beyin kapasitesinin yeterli olması.
Sonuç olarak bu üç varsayımın bir araya gelmesi oldukça zor görünmektedir.

6.5. Gömülülük
Bütün ekonomik eylemler ağlar ve sosyal ilişkiler yoluyla kurulur ve ekonomik davranış
kaçınılmaz olarak kişiler arası ilişkilerin ağına gömülüdür. Granovetter’a göre gömülülük
ekonomik eylemler, sonuçlar ve kurumlar aktörlerin kişisel ilişkilerinden ve tüm ağ
ilişkilerinden etkilenir. Burada aktörün temel olarak anti sosyal karakteri, homo economicus ile
karşıtlık oluşturur: rasyonel hesaplama yapan model özne iktisadın kurucu taşıdır ve bu dar
anlamda, iktisat yapan failin neoklasik modeli insan etkileşimi ile hiç ilgilenmez.Yeni
ekonomik sosyolojide sosyal eylem, dar rasyonel ve atomize olmuş aktör tarafından yerine
getirilen bir eylemden çok devam eden ve çoğul kişiler arası ilişkilere gömülüdür.
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Bu tanımlama gömülülük kavramı daha çok ağlara dayanmasına rağmen diğer gömülülük
türleri de kısaca dört başlık altında incelenecektir.

6.5.1. Yapısal Gömülülük
Yapısal gömülülük en yaygın gömülülük biçimidir. Bu gömülük türünde ağlar “mikro” yapıdır.
Örneğin, Granovetter sık etkileşim içinde olmadığımız insanlarla aramızdaki zayıf bağların
bazen sürekli iletişim halinde olduğumuz insanlarla aramızdaki güçlü bağlardan daha kullanışlı
olabileceğini belirtmektedir. Çünkü bu ağlar sahip olmadığımız bilgiyi taşır. Zayıf bağlar faklı
sosyal çevrelerde yaşadığı için bu tür ağlar fırsat ve avantajlar yaratır.
Yapısal gömülülüğün diğer formu ise Marksist gelenekten gelen sınıf yapısıdır. Sınıf,
işyerindeki sınıf-sosyal yapıyı güçlendiren sosyal ağları yaratır.

6.5.2. Bilişsel Gömülülük
Bilişsel Gömülülük ekonomik etkileri nasıl düşünebildiğimizle ilişkilidir. İktisatçılar ne
istediğimiz hakkında mükemmel (ya da mükemmele yakın) bilgiye sahip olduğumuzu,
tatlarımız ve tercihlerimizin zaman içinde sabit olduğunu ve objektif ve gerçekçi bir biçimde
hesaplayabildiğimizi varsayar. Ancak düşüncemiz ve edindiğimiz bilgi objektif değildir.
Örneğin, hayatımız boyunca pek çok insanla karşılaşırız ve onlardan edinebildiğimiz bilgi
bizim için çok geniştir. Kısa yol olarak insanları soy, cinsiyet, milliyet ve zevklere göre
sınıflama eğilimindeyizdir.

6.5.3. Kültürel Gömülülük
Yorumladığımız dünyanın sınıfları, sosyal dünyanın nasıl işlediği hakkındaki varsayımlar ve
sosyal eylem bilgisi kültürel gömülülük kavramını ifade etmektedir. Sınıflar, varsayımlar ve
sosyal hayatımızın seçim ve eylemlerimizle şekillenen ritüelleridir. Evde ve işyerinde çoğalan
ataerkillik ücret eşitsizliği olarak sürüyor, kadınların düşük ücretli işlerde “gettolaşma”sı ve
“cam tavan” farklı toplumların ve sosyal grupların iktisadi organizasyonlarda “doğal” veya
“normal” hakkında farklı fikirleridir.

6.5.4. Kurumsal Gömülülük
Ekonomi yalnızca alıcı ve satıcı arasındaki değiş tokuş değil, değiş-tokuş yapısı ve malların
üretimi, dağıtımı, çalışma koşulları ve istihdam ve bunun gibi kuralları da içermektedir.
Kurumsal prosedürleri korumak için yaptırımlar veya toplumsal marjinalleşme olsa da,
kurumlar arkalarında uygulamaya sahip eylemlerin kurallardır. Sosyologlar kurumları daha
kompleks olarak ele alırlar. Kurumlar, sosyal eylemleri oluşturur. Kurumlar sadece kural değil,
insanların sosyal dünyalarını yorumlar ve onlara göre hareket eder. Bu noktada Polanyi’nin
iktisadi süreçlerin ele alınmasındaki ayrımı gömülü ekonomiyi anlamamız için önem
taşımaktadır. Polanyi ekonominin doğasının fonksiyonel olduğu görüşünü kabul eder.
Polanyi’nin teorisinde belli bir toplumda ekonomi, ihtiyaç/isteklerin tatmin edilmesi için
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kaynakların harekete geçirildiği bir mekanizmadır. Ekonomi fiziksel çevre ve toprak, işgücü,
sermaye gibi toplumun diğer parçaları ile de etkileşim içindedir.

6.5.5. Farklı Ekonomik Süreçler ve Gömülülük
Bu noktada Polanyi’nin ekonomik süreçleri ele alan ayrımı gömülü ekonomiyi daha geniş bir
çerçevede anlamamız için önem taşımaktadır. Polanyi ekonominin doğasının fonksiyonel
olduğu görüşünü kabul eder. Ayrıca ekonomik fonksiyonların tarihsel olarak analiz edilme
ihtiyacını tartışır ve piyasa gibi tek bir ekonomik modele bağlı analitik araç kullanmayı
reddeder.
Polanyi’nin teorisinde belli bir toplumda ekonomi, ihtiyaç/isteklerin tatmin edilmesi için
kaynakların harekete geçirildiği bir mekanizmadır. Ekonomi fiziksel çevre ve toplumun diğer
parçaları ile etkileşim içindedir. Bu kaynaklar toprak, işgücü, sermayeyi de kapsar. Bunların
harekete geçirilmesindeki tavır tarihsel olarak tek bir biçim olmaktan çok değişkendir. Böylece
Polanyi, insan ihtiyaçlarının karşılanması için tarih boyunca kaynakların toplandığı, üretildiği,
saklandığı ve dağıtıldığı dört temel bütünleşmeden söz eder:
1.
Karşılıklılık: İstekler/ihtiyaçlar, bütün üyelerin bağlılığını sorumlulukların yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu yoluyla kapalı kabile ve
akrabalık sistemi içinde tatmin edilir.
2.
Yeniden Dağıtım: İstekler/ihtiyaçlar kaynaklar üzerinde kontrolün merkezileşmesi
yoluyla tatmin edilir.
3.

Hanehalkı: İstekler/ihtiyaçlar kendine yeterlilik yoluyla tatmin edilir.

4.

Piyasa: İstekler/ihtiyaçlar piyasa değiş-tokuşu ile tatmin edilir.

Bu çerçevede piyasa herhangi bir nüfuzlu statüsü olamayan dört ekonomik sistemden birisidir.
Kendi çıkarını düşünen insanların rasyonel seçimi aradığı bir model olan piyasa değiş tokuşu
diğerlerini geride bırakarak anahtar bir model olarak görülmez. Bunun yerine Polanyi,
ekonomik ilişkilerin oluşturulmasında sorumluluk ve güç konularının da ele alınması
gerektiğini vurgular.
İktisatçılar ilk üç ekonomiyi piyasa temelli ekonomi adına ihmal ederler. Ekonominin geniş
sosyal ilişkilerinde gömülü olduğunu ihmal ederken toplumun geri kalanından keskin bir
şekilde ayrılmış/ayrışmış tek bir tip ekonomi üzerine odaklanırlar. Toplum ve tarihin bu şekilde
ekonomiden ayrılması sürdürülebilir bir görüş değildir. Üstelik günümüzde tüm ekonomilerin
içinde bu dört sürecin içinde olduğu da bilinmektedir.
İktisat sosyolojisi açısından toplumun geri kalanından bağımsız, kendi kuralları doğrultusunda
arz - talep etkileşimine dayanarak işleyen piyasa kurumunun ayrışması en önemli
tartışmalardan biri olarak bilinmektedir. Piyasanın, toplumsal ilişkilerden bağımsız, ayrışmış
bir nitelik taşıması, politik ya da ekonomi dışı etkilerden bağımsız olmasıdır. Yani kendi fiyatını
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belirleme özelliğine sahip olan her piyasanın diğerine bağlanarak oluşturduğu ve kendi kendine
işleyen piyasa sistemi, yalnızca fiyat mekanizmasına dayanarak işlemesine bağlıdır.
Dolayısıyla, insanların ekonomik etkinlikleri toplumsal ilişkilerden veya temelinde ekonomik
nitelikte olmayan unsurlardan bağımsız ya da toplumun geri kalanından kurumsal olarak
ayrılmış nitelikte olması demek değildir.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İktisat Sosyolojisi ve Neo-Klasik İktisat konusunda ilk olarak ekonominin iki farklı tanımı
üzerinde durulmuştur. Buna göre, ekonomik fonksiyon kaynakların insanların ihtiyaç ve
isteklerini tatmin etmesi üzerine odaklanan ve Tercih kavramı ve ekonomi yapmak veya
ekonomik olmak terimlerini tartışan bir olgudur. Tercih kavramı ve ekonomi yapmak veya
ekonomik olmak terimlerini tartışan iktisat sosyolojisi ve neo-klasik iktisadın paradigmal
farklılığına bakıldığında, iktisadın temel olarak, ekonomi ve piyasayı referans alarak toplumu
ekonomi ya da piyasa olarak değerlendiren bir paradigmayla hareket ettiği, iktisat
sosyolojisinin ise önermeleri ekonominin sosyal olarak şekillendirilen boyutu ile ilgilendiği
ortaya çıkar. Konunun aktörleri ise Homo economicus (iktisadi insan) ve Homo
sociologicus’tur (sosyal, sosyal çevreye katılan ve karmaşık bir birim). Faydanın maksimize
edilmesi ve maliyetin en aza indirilmesi varsayımına dayanan rasyonalite, Neo-klasik
iktisatçılara göre sadece bireyler kendileri için en iyi çıkarın ne olacağını ancak kendileri
bildiklerini varsayar. Araçsal rasyonellik, değerlere dayanan rasyonellik ve geleneğe dayanan
rasyonellik olarak incelenmiştir. Ekonomik eylemler, sonuçlar ve kurumlar aktörlerin kişisel
ilişkilerinden ve tüm ağ ilişkilerinden etkilen gömülülük kavramı ve yapısal, bilişsel, kültürel
ve kurumsal gömülülük başlıkları ile konu tamamlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki özellikler aşağıda verilen başlıklardan
koşullarıdır?

hangisinin gerçekleşme

I. Aktörün tam bilgiye sahip olması
II. Aktörün geçmiş tecrübelerinden faydalanması
III. Aktörün beyin kapasitesinin yeterli olması
a)
b)
c)
d)
e)

Tarihi iç piyasanın yönetimi
Enformel ekonomi
Şahsi olmayan takas
Rasyonellik
İstihdam yaratma

2) Aşağıdakilerden hangisi Paul Samuelson’ un insanların ve toplumların tercih
eylemine son verme durumu için getirdiği önerilerden birisi değildir?
a) Paranın kullanılmamasıyla
b) Alternatif kullanımları olan kıt verimli kaynakları çalıştırarak
c) Kısıtlı sayıda mal üretilmesiyle
d) Üretilen malları gelecekte farklı insanlar ve gruplar arasında tüketim için dağıtarak
e) Üretilen mal çeşitliliğinin arttırılmasıyla
3) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinin homo sociologicusu tanımlayan en iyi
ifade olduğu söylenebilir?
I. Maksimum kişisel fayda
II. Kendi çıkarları doğrultusunda en rasyonel seçimi yapma
III. Sosyal prestij sağlama
a) I
b) II
c) III
d) III, IV
e) I, II, III
4) Aşağıdakilerden hangisi kurumsal gömülülüğün olgularından birisidir?
a) Ekonomi yalnızca alıcı ve satıcı arasındaki değiş tokuş değil, değiş-tokuş yapısı ve
malların üretimi, dağıtımı, çalışma koşulları ve istihdam ve bunun gibi kuralları da
içermektedir.
b) Sınıflar, varsayımlar ve sosyal hayatımızın seçim ve eylemlerimizle şekillenen
ritüelleridir.
c) Bireyler diğer insanları soy, cinsiyet, milliyet ve zevklere göre sınıflama
eğilimindedirler.
d) Sık etkileşim içinde olmadığımız insanlarla aramızdaki zayıf bağların bazen sürekli
iletişim halinde olduğumuz insanlarla aramızdaki güçlü bağlardan daha kullanışlı
olabilmektedir.
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yaratır.

e)Toplumsal sınıf faktörü , işyerindeki sınıf-sosyal yapıyı güçlendiren sosyal ağları

5) Aşağıdakilerden hangisi yapısal gömülülük için doğru ifadelerdir?
I. Ekonomik etkileri nasıl düşünebildiğimizle ilişkilidir.
II. En yaygın gömülülük biçimidir.
III. Zayıf bağlar bazen sürekli iletişim halinde olduğumuz insanlarla aramızdaki güçlü
bağlardan daha kullanışlı olabilir.
a) II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
6) İktisat teorilerinde sıklıkla kullanılan bireylerin bir piyasa hakkında her türlü bilgiye
sahip olacak şekilde kendi çıkarları doğrultusunda en rasyonel seçimi yapan aktörü tanımlamak
__________________________ kavramı için kullanılır.
7) Ekonomik olaylara sosyolojik bakış açısını dahil ederek aktörlerin ekonomik
yönleriyle birlikte sosyal çevreye katılan, karmaşık
yönlerini de vurgulayan
__________________________ kavramı kullanılır.
8) Bireylerin her zaman ve her koşul altında ekonomik anlamda rasyonel ve en uygun
kararlar verdiği varsayımına iktisat sosyolojisi karşı çıkmaktadır. (D / Y)
9) Meslek adetlerine göre hareket edilmesi geleneğe dayanan rasyonel davranışlar
olarak nitelendirilir. (D / Y)
10) Araçsal rasyonalite ile geleneğe bağlı rasyonalite davranışları asla birlikte
gözlemlenemez. (D / Y)

Cevaplar
1) d
2) c
3) c
4) a
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5) d
6) Homo economicus
7) Homo sociologicus
8) Doğru
9) Yanlış
10) Yanlış
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7. PİYASALAR I: FORMEL PİYASALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Piyasanın tanımlanmasında iktisadi ve sosyolojik olarak hangi etmenler gereklidir?
7.2. Modern piyasalar nasıl doğmuştur?
7.3. Piyasalarda sosyal ilişkiler hangi faktörlerle şekillenir?
7.4. Piyasaların türleri nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Piyasa nasıl tanımlanmalıdır?
Piyasalarda sosyal ilişkilerin konumu piyasayı nasıl şekillendirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Piyasalara
iktisadi
sosyolojik yaklaşım

Kazanım
ve Öğrenci, son derece iktisadi
bir
mekanizma
olarak
nitelendirilen
piyasanın
sosyal
açıdan
nasıl
incelenebileceğini kavrar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Öğrenciye iktisat ve iktisat
sosyolojisi
açısından
düşünürlerin piyasa tanımları
ve çeşitleri aktarılarak konu
anlatılır.
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Anahtar Kavramlar

Piyasa
Sosyal ilişkiler
Değiş-tokuş
Piyasa kültürü
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Giriş
Piyasa hem iktisatta hem de sosyolojide iyi tanımlanmış bir metanın alıcılar ile satıcılar
arasındaki mübadelenin gerçekleştiği bir alan olarak anlaşılır.
İktisadi kurama göre piyasada rekabet kusursuzdur. Bir başka deyişle piyasada bireylerin piyasa
fiyatını belirleyen süreç üzerinde olumsuz etki yapmalarını etkileyen çok sayıda alıcı ve satıcı
vardır. Ayrıca rekabet, piyasalar arasındaki ilişkileri de açıklar: tüm ürünler tüketicilerin sınırlı
satın alma gücünü paylaşmak, tüm üreticiler de sınırlı toplam hammadde, makine, emek ve
sermaye stoğu için birebirleriyle rekabet halindedir. Piyasa tüm tarafların birleştiği, bir araya
geldiği çok geniş sınırları olmayan ticarî fiyatların hız ve kolaylıkla oluştuğu bir sahadır.
Piyasa kavramı, sosyal bilimlerin ilgi alanına girmeden önce, uzunca bir süre açıklanması
gereken değil ölçülmesi gereken bir somut olay olarak tanımlanmış ve karakterize edilmiştir.
Ancak günümüzde piyasa kavramı, tüketicinin sosyal yaşantısıyla, kültürel ortamıyla, günlük
pratikleri ve hatta psikolojisiyle yakından ilgilenmektedir. Özet olarak iktisat sosyolojisi,
piyasaları yalnızca tüketici boyutuyla değil bir bütün ve toplumsal bir yapı olarak
değerlendirmekte, onu oluşturan koşullardan, geliştirme stratejilerine ya da var olan sorunlara
çözüm bulma alanında çalışmaktadır. Piyasa; tüketim, üretim ve dağıtımı kapsayan sosyal
ilişkilerin kurumsallaşmış bir türü yani kültürel, yapısal ve ekonomik faktörlerin etkileşimi
halinde olduğu bir yapıdır.
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7.1. Piyasa Tanımı ve Yaklaşımlar
Piyasa hem iktisatta hem de sosyolojide iyi tanımlanmış bir metanın alıcılar ile satıcılar
arasındaki mübadelenin gerçekleştiği bir alan olarak anlaşılır.
İktisadi kurama göre piyasada rekabet kusursuzdur. Bir başka deyişle piyasada bireylerin piyasa
fiyatını belirleyen süreç üzerinde olumsuz etki yapmalarını etkileyen çok sayıda alıcı ve satıcı
vardır. Tam rekabet, arz ve talebin geçerli fiyat üzerinden birbirlerini ayarlamalarına yönelik
temel bir eğilim sağlamaktadır. Burada koşul tüm piyasa aktörlerinin rasyonel davranmalarıdır.
Ayrıca rekabet, piyasalar arasındaki ilişkileri de açıklar: tüm ürünler tüketicilerin sınırlı satın
alma gücünü paylaşmak, tüm üreticiler de sınırlı toplam hammadde, makine, emek ve sermaye
stoğunu için birebirleriyle rekabet halindedir. Bu sebeple üretici ya da tüketicilerin rasyonel
davranmaktan uzaklaşmaları durumunda rekabetçi süreç onları piyasanın dışına atarak
cezalandıracaktır.
Kapitalist ekonominin odak noktası olan piyasa, emek piyasası odağından ve karşılıklılık
prensibinden uzaklaşarak bir yeniden üretim aracı niteliği kazanır. Klasik iktisatçılara göre
piyasa pazar, saha ve buluşma mekânıdır, ilgi ve eğilim daha çok üretim safhalarındadır. Piyasa
tarafların toplumsal ve politik çıkarlarının buluştuğu, birbirleri arasındaki bağın önemi
gözetildiği ve anlaşmaya vardıkları bir alandır. Piyasa bir mal ya da hizmetin tüketicisinin,
alıcısıyla buluştuğu mekânı ve zamanı ifade ederken aynı zamanda o mal veya hizmetin nasıl
üretildiği, bağlı olduğu ve etkilendiği diğer piyasaları da kapsamaktadır. Tam rekabet
piyasasından söz edebilmek için dört ana özelliğin gerçekleşmesi gerekmektedir:


Mobilite (Akışkanlık)



Homojenlik



Şeffaflık



Atomize Olma (Çokluk)

İktisatçı Adam Smith’in piyasayı farklı yönlerinden incelemeye başlamasıyla gelişen
çalışmalar, diğer iktisatçılara ve sosyologlara da ışık tutmuştur. A. Smith piyasayı fiyatın
oluşumu yerine, insanların kendi üretmedikleri malları birbirleriyle değiş tokuş etme isteklerine
dayandırmaktadır.
İş bölümünün gelişmesi ve uzmanlaşmanın giderek artması, aynı oranda insanların
ihtiyaçlarının artmasına sebep olmakta ve birbirleriyle daha fazla değiş tokuş ilişkisi
kurmalarına neden olacaktır. Bu bağlamda piyasaların büyümesi söz konusu olur. Piyasayı
tarihsel perspektifle inceleyen A. Smith, piyasayı doğal bir süreç olarak ele almaktadır. Smith’e
göre, bu “değiştirme, takas, satış” eylemleri insanın doğasında olan davranışlardır. İnsan
doğasının bir parçası olan mülkiyet edinme de insanlar arasında bu tür ilişkilerin kurulmasına
yardımcı olmaktadır. Smith doğal fiyat (natural price) -üretim safhasındaki emeğin karşılığı
olan bedel- ve piyasa fiyatı (market price) - emek değeri etrafında dalgalanan değişen ve dış
faktörlerin etkisiyle dengeye gelen bedel) tanımlarını yapar.
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Marx ise piyasayı tarihsel perspektifte incelemekte ve her piyasanın kendine has kendine göre
başkalaşmış bir geçmişi olduğu üzerinde durmaktadır. Klasik iktisatçılar gibi Marx da, bir
malın fiyatının belirlenmesi aşamasında üretimin yani emeğin, piyasanın kendisinden daha
önemli olduğunu vurgulamaktadır. Diğer yandan piyasa için “sosyal ilişkilerle dolu” ifadesini
kullanarak, piyasanın sosyal ilişkilerle kurulduğunu söylemiştir.
Piyasa ekonominin bir aracıdır. Sadece bir alış-satış işleminin yapıldığı bir mekân-alan değildir.
Ancak tüm tarafların birleştiği, bir araya geldiği çok geniş sınırları olmayan ticarî - fiyatların
hız ve kolaylıkla oluştuğu bir sahadır. Bir malın fiyatını insanlar tıpkı kendi aralarında
kurdukları ilişkiler gibi belirlerler. Bir malın fiyatını insanlar verir, ama aslında malların fiyatını
kaliteleri belirlemektedir. Marx insanların fiyatları kendilerinin belirlediklerini unuttuğunu
belirtir.
Sosyologların iktisatçılar üzerindeki en temel eleştirisi, değiş tokuş ilişkilerindeki odak
noktalarının sadece fiyatın nasıl oluştuğu meselesi ile ilgilenmeleridir. Çünkü sosyologlar
piyasaya bir toplumsal bir kurum, bir organizasyon ve ilişkiler bütünü olarak bakmaktadırlar.
1980 sonrası yeni iktisat sosyolojisi ile piyasaların farklı yorumlanmasını sağlayacak iki
eleştirel yaklaşım ortaya çıkmıştır:
a) Joseph Schumpeter: Faydacı açıklama biçimlerinin ve sınıf perspektifini görmezden
gelinmesini eleştirmiştir. Bu bağlamda sosyolojik perspektif kurumların oluşmasına yönelmeli,
kurumsalcı argümanların ayrıntılandırmalıdır. Bununla beraber, “saf” ekonomik faaliyet
ekonominin formel araçlarıyla incelenmelidir.
b) Karl Polanyi: Kendi kendini düzenleyen, toplumsal-kültürel etkilerden bağımsız bir piyasa
sistemi varsayımının yanlış olduğunu ifade etmektedir. Gömülülük kavramı “piyasa” ve
“toplum” ilişkisinde kullanılmalıdır.

7.2. Modern Piyasa Kavramının Doğuşu
Piyasa kavramı, sosyal bilimlerin ilgi alanına girmeden önce, uzunca bir süre açıklanması
gereken değil ölçülmesi gereken bir somut olay olarak tanımlanmış ve karakterize edilmiştir.
Piyasa fiyat oluşturan çözümleyici kaynakları bölüştüren bir mekanizma olarak görünmüştür.
Geçtiğimiz yüzyıla kadar iktisat biliminin ele aldığı piyasa, makro düzeyde algılanmış; basit
olarak aktörlerin hangi koşullarda bir araya geldiği, arz ve talebin fiyatlar doğrultusunda nasıl
şekillendiği gibi olguları irdelemiştir.
Günümüzdeki piyasa kavramı 1890’larda Keynes tarafından “hypotethical market” tanımıyla
kullanılmıştır. 1900’lere doğru ekonomi, bir piyasalar sistemi olarak görülmeye başlanmıştır
diğer bir ifadeyle ekonomik sistemdeki tüm piyasalar birbirleriyle ilişki içindedirler. Birindeki
değişim bir diğerine de mutlaka yansıyacaktır.
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Bugünün piyasa kuramları Cournot’nun iki teorisi ile açıklanabilir:


Piyasa sadece bir alış-satış işleminin yapıldığı bir mekân-alan değil, ekonominin bir
aracıdır. Ancak tüm tarafların birleştiği, bir araya geldiği çok geniş sınırları olmayan
ticarî - fiyatların hız ve kolaylıkla oluştuğu bir sahadır.



Piyasa, mükemmel bilgi akışı ve uygun rekabet koşulları olduğunda dengede ve güçlü
olabilir. Aynı zaman diliminde bir mal için her yerde hemen aynı fiyat geçerliyse orada
güçlü bir piyasa mevcut olabilir. Neo-klasik iktisat aktörlerin davranışının rasyonel
olduğunu varsayar ve her bireyin rasyonel eylemleri sonunda piyasanın dengeye
kavuşacağını öne sürer.

Marshall “Bir üründe yerel fiyatlarda bir benzerlik olmaya başladıysa, o ürünlerin aynı piyasaya
ait oldukları söylenebilir” demiştir. Ancak ilerleyen çalışmalarında sosyal boyuta önem verdiği
gözlenmiş ve piyasadaki 5 önemli faktörü açıklamıştır:


Mekân



Zaman



Resmî işleyiş kuralları (Formel)



Gayri resmî işleyiş (Enformel)



Alıcı-satıcı ilişkisinin yakınlığı

Diğer yandan herhangi bir piyasa oluşumu için o piyasadaki; firma sayısı, dolaşımda olan ürün
türleri ve çeşitleri, üreticilerin ve diğer paydaşların pazara girişini etkileyen engeller veya
fırsatlar, fiyat politikaları, aktörlerin kâr maksimizasyonu, aralarındaki rekabet, piyasanın
potansiyeli, etkililiği, yenilikçiliği, tüketici hacmi, hangi endüstriye ve başka hangi piyasalara
bağlı olduğu çok önemlidir. Piyasaların varlığı ve şekli alım satıma konu olan mal ve
hizmetlerin şekline göre de değişebilir. Örneğin günümüzde bir piyasanın oluşması için satıcı
ile alıcının belirli bir yerde buluşması gerekli değildir. Piyasa bir mekân olabileceği gibi her
geçen gün etki alanı genişleyen sanal (elektronik piyasalar) piyasalarda (e-alışveriş imkânları)
tüketici ile diğer oyuncular arasındaki iletişimi ve piyasa kurallarını değiştirmektedir. Bazı
piyasalar herkesçe tanınmakta, bazıları ise malın temini korunması veya alıcı ve satıcının az
olması gibi nedenlerden dolayı tanınmamaktadır.
Bugün ise tüm piyasalar (finans, hizmet, gıda, eğitim, otomotiv) tüketicinin sosyal yaşantısıyla,
kültürel ortamıyla, günlük pratikleri ve hatta psikolojisiyle yakından ilgilenmektedir. İşte iktisat
sosyolojisi de piyasaları yalnızca tüketici boyutuyla değil bir bütün ve toplumsal bir yapı olarak
değerlendirmekte, onu oluşturan koşullardan, geliştirme stratejilerine ya da var olan sorunlara
çözüm bulma alanında çalışmaktadır.
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7.3. Piyasada Değiş-Tokuş
7.3.1. Sosyal İlişkiler
7.3.1.1. Şahsi İlişkiler
Temelde ekonomik işlemlerin gerçekleştirilmesinde tamamen karşıt iki yol vardır. İşlemler
şahsi olmayan veya atomize olmuş olabilir ya da şahsi veya gömülü olabilir. Şahsi olmayan
işlemcilerin arasında kısa dönemli değiş-tokuş işleminin ötesinde bir ilişki yoktur. Bu kişiler ya
toplam içinde atomize olmuşlardır ya da gruplar veya sosyal yapılar şeklinde organize
olmamışlardır. Şahsi işlemler ise değiş-tokuşu aşarak sürdürülen bir ilişkiye sahip insanlar
arasında gerçekleşir. Klasik ekonomik teorinin “tam rekabet piyasası” kuramı şahsi olmayan
işlemlere bağlanan atomize olmuş aktör varsayımı üzerine kurulmuştur. Bu alıcı ve satıcılar
uzun dönemli bir ilişkiyle ilgilenmezler, sadece göz kararı maksimum karla her bir işlemin
özelliklerini dikkate alırlar. Gerçek dünyada, akademisyenler kadar iş adamları da insanların
böyle davranmadıklarına dikkati çekerler. Birçok durumda insanlar ekonomik ortaklıklarıyla
uzun dönemli ilişkiler kurarlar.
Uzun dönemli değiş-tokuşun en önemli özelliği şahsi olan ilişkilere eğilimidir. Bunun anlamı,
bireylerin diğer kişiler hakkındaki bilgileri (ailesi, geçmişi gibi) onlara güveni sağlar ve böylece
değiş-tokuş tatminkar bir şekilde gerçekleştirilir. Ekonomik çevre ne kadar riskli ise, değiştokuşu gerçekleştirenlerin partnerleri hakkında o kadar fazla ek bilgiye ihtiyaçları olacaktır.

7.3.1.2. Şahsi Olmayan Değiş-Tokuş Biçimi
Gelecek için fazla bir bağlantı sağlamayan kısa dönemli değiş-tokuşu yansıtır. Bu işlemlere
kapalı uçlu, karşıt olarak, şahsi değiş-tokuş biçimine açık uçlu değiş-tokuş denilebilir. Çok katlı
mağazalardaki alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiler buna güzel bir örnektir. İşlemin genellikle
değiş- tokuştan başka bir anlamı yoktur.
Şahsi ekonomik ilişkiler ekonomik göründükleri kadar aynı zamanda sosyaldirler. Neden alıcı
ve satıcılar bazen en iyi kısa dönemli araştırma içine girerken, bazen de uzun dönemli
karşılıklılık ilişkisine girerler? Bunun cevabı, karşılıklılık esasına dayanan ekonomik ilişkilerin
işlemlerde riski azalttığı, aksi takdirde belirsizliğin çok fazla olacağıdır.

7.3.2. Değiş-Tokuşun Faktörleri
Değiş-tokuşun faktörleri mallar, işlemler, aktörler (bireyler) şeklinde üçe ayrılarak
incelenmektedir. Riski azaltmanın yolu uzun süreli ilişkilerdir. Bu üçünün bir arada olması için
uzun dönemli ilişkiler kurulması gerekir. Çünkü ilişkilerde süre uzadıkça risk azalır.

7.3.2.1. Mallar
Malların özellikleri ve kalitesi önem taşır. Mallar için iki çeşit kaliteden bahsetmek
mümkündür; araştırma kalitesi ve tecrübe kalitesi. Araştırma kalitesinde örneğin; yeni araba
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için hangi markanın alınacağı, arabanın özellikleri (rengi, büyüklüğü gibi) öğrenilebilir. Eğer
bu, ismi olan yeni bir araba ise fiyat sabittir. Garanti altında olduğu için sadece özelliklerini
araştırmak yeterlidir. Kişi kalite araştırması yaparak bir mala sahip olabilecektir. Ancak araba
kullanılmışsa yani yeni bir araba alınmayacak ise burada “tecrübe kalitesi” işin içine girer.
Çünkü arabanın kullanmadan önceki durumunu öğrenebilmek zordur. Araştırmaya başlamadan
önce ne olacağı belli değildir. Garantisi yoktur. Bu nedenle alıcı ile satıcı arasında bir güven
ilişkisinin olması gerekir. Bu tip alıverişlerde uzun dönemli ilişki önemlidir.

7.3.2.2. İşlem
Piyasalarda iki araçlı işleyiş hâkimdir.


Değiş tokuş: İlk ticari ilişki türüdür.



Para

Anahtar kelime, arz ya da talebin oluştuğu noktadaki fiyattır. Ancak fiyat tek başına yeterli
değildir. Tam rekabet piyasası işliyorsa arz ve talepte fiyat dengede olacaktır. Gelişmiş
ülkelerde fiyata bakıldığında tam rekabet piyasası oluşmuşsa optimum denge kurulur.
Gelişmekte olan ülkelerde, zor şartlarda, satıcılar mallarının fiyatlarını arttırır veya malları
stoklayabilirler. Azgelişmiş ülkelerde altyapı özellikleri olmadığı için mallar yerine
ulaşmadığında fiyatlar artar. Bu nedenle de karaborsa oluşur ve fiyatlar talep olduğu halde artar.
Satıcı bu durumu kullanabilir. Mallar karaborsaya düşünce sosyal ilişkiler nasıl etkilenir? Satıcı
ile ilişkiye bağlı olarak alıcı, daha kısa sürede malı elde edebilir ya da çok fahiş fiyata satın
alabilir. Daha kolaylıkla mala ulaşma şansı vardır.
Alıcıların satıcılarla uzun süreli ilişkiler kurduğu görülmektedir. Soysal ilişkiler kaliteli mal
alımını etkileyen bir faktördür. Küçük pazarlarda da bu ilişkiler devam eder. Söz gelimi halden
mal alınırken bu tip işlemlerde mallar kapalı alınır ve içinin nasıl çıkacağı belli olmaz. Bu
nedenle bu işlerde uzun dönemli ilişkiler önemlidir. Halden uzun süreli alışveriş yapan kişi her
zaman daha iyisini alır. Yerel pazarlarda da aynı şey geçerlidir.

7.3.2.3. Aktörler
Aktörler çok önemlidir ve aktörlerin de sosyal ve ahlaki davranışlarını incelemek gerekir.
Aktörlerin davranışı ve onlar hakkındaki bilgi eksikliği başarısızlığa götürür. Örnek olarak bir
sigorta şirketinin diş sağlığı poliçesi satacağını düşünelim. Bu ilişkide diş poliçesi satan bir
sigorta şirketi ile alıcılar vardır. Sigorta şirketi ortalama diş sağlığının bozuk olmadığını
düşünerek fiyat belirlemek zorundadır. Ancak bu poliçeyi imzalayan kişiler genellikle diş
sağlığı bozuk olan kişilerdir Bu kişiler ileride karşılaşabilecekleri hastalık risklerini azaltmak
ve diş sağlığına para ödememek için başvuran kişilerdir. Zamanla sigorta şirketi bir hesap
yaparak ortalamaya baktığında zarar ettiğini görür. Şirketin amacı diş sağlığı bozuk
olmayanların da şirkete başvurmasıdır. Çünkü kar etmesi için diş sağlığı bozuk olmayanların
da poliçeden satın alması gerekir ki dengeye ulaşsın ve zarar etmesin.
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7.4. İktisat Sosyolojisinde Piyasalar
Adam Smith, David Ricardo, J. Stuart Mill, K.Polanyi, H.White, M.Granovetter, J.C.Agnew,
N. Fligstein, R.Swedberg, P.Bourdieu, V.Zelizer, Parsons, Smelser gibi farklı disiplinlerdeki
teorisyenlerin çalışmaları neo-klasik iktisatçıların perspektiflerini de değişime uğratmıştır.
Swedberg’e göre piyasanın şekli türü yayılma alanı ne olursa olsun normlar ve yasalarla
kurulmalıdır. Swedberg piyasa sosyolojisinin gelişimine yardımcı olabilecek beş öneride
bulunmaktadır:


Piyasanın güçlü yanı, iki tarafa da değiş tokuştan önce ellerinde olandan daha iyisini
alma şansı sunmasından dolayı, aktörlerinin onu kendi iradeleriyle
kullanabilmelerinden kaynaklanmaktadır.



Bir aktörün piyasaya olan ilgisi onun o piyasaya olan ihtiyacının derecesine bağlıdır.



Aktörün piyasaya olan ilgisinin niteliği çoğunlukla onun bu ilgiyi nasıl tanımladığına
bağlıdır (politik, ekonomik, vb .)



Ekonomik güç, bir aktörün diğer aktörleri para karşılığı (otorite veya baskı yoluyla
işleyen diğer güç mekanizmalarının tersine) kendi iradeleriyle enerjilerini bir işe
odaklamaları adamalarını sağlayabilme olasılığını temsil etmektedir.



Politik aktörlerin piyasaya olan ilgisi piyasanın içerde dolaşan kaynaklarına ve
toplumun bir bütün olarak piyasaya olan ihtiyacına bağlıdır.

White’a göre üretim piyasaları sosyal bir mekanizmayı kontrol eden bir “araç” olarak
tanımlanır. Bu araçta, aktörlerin kimlikleri (firmalar gibi) kesintisiz devam eden üretimin
içinde yer alırlar ve birbirlerini ikame edebilen malların piyasaları açısından çok önemli
dinamik bir ilişki mevcuttur.
Fligstein piyasaları malların parasal bir değer karşılığında yer değiştirdiği sosyal kurumlar
olarak tanımlar. Bu durum ancak üç unsurun varlığında ortaya çıkmaktadır:


Mülkiyet hakkı: Bir şirketin kazancının kime ait olduğunu belirleyen sosyal ilişkiler.



Yönetim-idari yapısı: Bir şirketi, işbirliğini ve rekabeti organize edecek kurallardan
oluşur.



Değişimin kuralları: Hangi koşullar altında ‘değişim’in gerçekleşeceği ve piyasaya
kimin girebileceğini belirlemektedir.

7.5. Piyasa ve Kültür
Piyasalar firmaların ve ulusların kendilerine özgü politik-kültürel yapılarını yansıtan sosyal
oluşumlardır. 1980’e kadar bu konu iki bilim dalının da üzerinde konuştuğu, geliştirmeye
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çalıştığı bir noktada kalırken R.Swedberg ve diğerleri ‘yeni iktisat sosyolojisini’ tanımlarlar.
1980’lerden sonra yalnızca sosyologlar değil antropologlar, tarihçiler, politikacılar, psikologlar
da piyasayla yakından ilgilenmeye, modern tüketim toplumuna ilişkin olarak yeni sorular
sormaya başlamışlardır.
İktisadî kurumların sosyal yapının içine gömülü olduğunu söyleyen kuramcılar, piyasayı
(market) kendine has bir organizasyon yapısı içinde birbirlerinin davranışlarını gözleyerek rol
geliştiren aktörler ve kendilerini yeniden üretebilen sosyal yapılar olarak tanımlarlar.
Sosyologların ya da iktisat sosyolojisi alanında çalışmalar yürüten bilim adamlarının nispeten
zayıf kaldıkları ve henüz üzerinde çalışılması gereken konular:
A. Fiyatlar
B. Hukukî niteliklerdir.
Piyasa, tüketim, üretim ve dağıtımı kapsayan sosyal ilişkilerin kurumsallaşmış bir türü yani
kültürel, yapısal ve ekonomik faktörlerin etkileşimidir. Kimi iktisatçılara göre piyasa kültürü,
piyasa ekonomisine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yani piyasa kültürü oluşumu, serbest
piyasanın kapitalist değerlerinin sosyal ve kültürel yıkıcı etkilerini anlaşılabilir, kabul edilebilir
ve kontrol edilebilir bir hale getirme amacının göstergesi olabilir.
Ayrıca iktisat sosyologlarının çıkar kavramını analiz ederek bir sonuca bağlaması ve piyasa
üzerindeki tarihsel maddeci yaklaşımı kullanarak bunu iyileştirmesi gerekmektedir. Bu
yapılabilirse zaman içinde piyasaların insan toplumlarındaki yeri daha açık bir şekilde
anlaşılabilir Çünkü kimi piyasalar insan hayatının spesifik bir alanını kaplarken kimi çok daha
geniş bir alana yayılabilir.
Kapitalist ekonomi, organizasyonu gereği her şeyi satılabilir kılmıştır ve piyasası olan mal ve
hizmetler kimi zaman birer kültürel öğe ve sembol olarak yeniden şekillenebilirler. Bugünkü
tüketim çalışmaları literatüründe tamamen tüketici ürünlerinin bu sembolik anlamları üzerinde
çalışılmaktadır.
Modern piyasa ekonomisinin tüm metalaşmamış değerlerini metalaştırdığı varsayımı
doğrultusunda şu soru sorulabilir: Tüketim mallarının kültürel değerler üzerindeki etkileri
nelerdir? İnandığımız ile aldığımız şey arasındaki ilişki nedir? Alternatif görünümü olan bir
piyasada birbirine çok benzer gibi gözüken aynı mala neredeyse iki kat daha fazla para
ödendiğinde bu malın sembolik değerinin varlığı göz ardı edilememektedir. Rasyonalite
yeniden değerlendirilmelidir.
Piyasayı kültürün sahası olarak ilan ettikten sonra modern piyasanın saf araçsal anlayışına bir
alternatif olarak piyasa kültürü, meta kültürü çalışmaları artmıştır. Bu çalışmalar
göstermektedir ki:
(1) piyasa yalnızca ekonomik bir yapı değil kültürel bir öğedir.
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(2) metalaşma öznelliği yok etmemektedir ancak bazı değerler maddi yaşamı biçimlendirme
gücüne sahiptir.
(3) ekonomik davranışın özel bir sahası olarak tüketim yalnızca kültürel bir süreç değil ancak
kültürel bir kaynaktır da çünkü modern endüstriyel topluma yeni anlamlar katmaktadır.

7.6. Piyasa Türleri
Kaynakların düzensiz dağılımı ve insanların ihtiyaçlarına yetecek kadarını çevrelerinde
bulamıyor oluşları bu bir takım ihtiyaçlarını farkı yerlerden edinme edimini yaratmaktadır.
Piyasaların türleri, tüccarların küçük basit aktivitelerinden büyük ve kompleks aktivitelerde
bulunmasıyla da ilişkilidir.

7.6.1. Tarihi Dış Piyasa
Coğrafyanın, teknoloji ve ulaşım koşullarına ve sosyal ilişkilerle bağlantılı bir yapısı vardır.
Dış piyasanın özellileri şöyle sıralanabilir:


Bu piyasa farklı etnik gruplar ya da farklı sosyal gruplar arasında gerçekleşir.



Başlangıçta bir grup içinde alım satım işlemleri yoktur.



But tip bir piyasada güven seviyesi muhtemelen düşük olacaktır.



Kesinlikle kâr amaçlı değil kullanım amaçlı, fonksiyonel bir piyasa.



Neslin devamı, toplumun hayatta kalabilmesi için bu ticari ilişkiler şart.



Sosyal ve ekonomik hayatta uzmanlaşma arttıkça, al ver ilişkisi yapılan gruplar artıyor
mesafeler uzuyor ve ticareti yapılan ürünler de artıyor.

7.6.2. Tarihi İç Piyasa
İç piyasalarda ise sosyal yapının etkisi daha kuvvetli gözükmektedir. Dış piyasada ticarî ilişkiler
sosyal grubun dışındaki bir başka grupla olurken, iç piyasa faaliyetleri o grubun kendi üyeleri
arasında olmaktadır. İç piyasanın özellileri şöyle sıralanabilir:


Dengeye gelmiş bir fiyat varlığından söz edilemez.



Para alışverişte yaygın olarak kullanılan bir araç olarak görülür.



Paranın kullanımının getirdiği kolaylık alışverişi yapılan ürünlerin çeşitlerini de
geliştirmiştir.



Piyasadaki ürünler daha çok tarımsal ve zanaat ürünleridir.
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İç piyasaya en iyi örnek olarak gösterilen AGORA’lar ticari ilişkilerin sosyal hayatı ve
hatta politikaları nasıl etkilediğine birer örnektirler.



Bu piyasada yine önemli aktör olan tüccarların kazandıkları para üretim faaliyetlerinde
kullanılmak üzere geri dönmemektedir.

7.6.3. Emek Piyasası
İlk emek piyasaları 12. ve 13. yy’larda ortaya çıkmıştır. Bir köy meydanına, ya da kentin
kasabanın kamusal alanına çıkıp kendi hizmetini pazarlayan insanlar bu pazarın oluşmasına
sebep olmuşlardır. Sanayileşme gerçekleşene kadar çok gelişme göstermeyen bu piyasa
endüstri devrimi sonrası hızlı bir büyüme göstermiştir.
Emek piyasaları kendi başlarına bir piyasa türüdürler. Ana akım-klasik iktisatçıları dışında
herkes iş ve iş gücü piyasasıyla ilgili özel bir mekanizma olduğunu kabul eder. Marx da
“emeğin” diğer mal ve hizmetlerden farklılaştığını düşünür (tüm kuramları bunun üzerinedir),
kapitalizmin sırrını bu emek piyasasının yarattığı değerler üzerinden çözmeye çalışır. Polanyi
ise emeğin bir mal gibi değerlendirilmesi gerektiği üzerinde ısrarla durmuştur; emek, iş insanın
yaşamıyla birlikte akan normal bir aktivitesinin ürünü olan bir maldan öte değildir. Yaşamın
geri kalanından ayrıştırılıp farklı bir yere konup, taşınamaz.
Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin
istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası
hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur.
Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek bir emek piyasası
yoktur, farklı birçok iş için binlerce piyasa vardır.
Bu piyasalardaki karar alıcı birimlerin başında gelen sendikaların davranışlarını belirleyen
sosyal, siyasal ve ideolojik bazı etkenler mal piyasalarında yer alan firmaların davranışlarını
etkileyen faktörlerden farklıdır. Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır.
Genellikle bu piyasalarda güç işverenler lehinedir. İşgücü ise bir ülkedeki emek arzını insan
sayısı yönünden ifade eden bir kavramdır. Başka bir tanımlama ile, bir ülkedeki nüfusun üretici
durumda bulunan yani ekonomik faaliyete katılan kısmıdır. Çalışma çağındaki nüfustan,
çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini
yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkûmlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp;
çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşlılar eklendiğinde
işgücüne ulaşılır.

7.6.4. Ulusal Piyasa
Ulusal piyasalar birebir politik aktörler ve devletlerin/hükümetlerin gücüyle kurulmuşlardır.
Ülkeler ve “sınırları”, vergiler ve gümrükler ticareti zorlayan, piyasanın gelişmesine engel olan
etmenler olmuştur. Bu engeller de politikalarla aşılmıştır. Bu engellerin ortadan kalkmasıyla
bir anlamda ticarî özgürlükler gelse de ulusal ekonomi denen kavram ortaya çıkmıştır. Zaten
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ulusal ekonomi kavramının altında yatan da serbest ticaret, hareket ve yerleşim özgürlüğü
haklarıdır.
Bunun dışında piyasaları ulaşım olanakları, komünikasyonun da etkilediğini eklemek gerekir.

7.6.5. Piyasa Ekonomisi-Kitle Piyasaları
İlk olarak İngiltere’de var olan tekstil endüstrisi devrimi üretim anlayışını dolayısıyla piyasaları
olduğu gibi değiştirmiştir. Daha önce değindiğimiz gibi birçok icat, buluş gerçekleşmiştir,
günümüz üretim, imalat fabrikaları kurulmuş, yeni yakıt türleri ortaya çıkmıştır (özellikle fosil
yakıt kullanılmaya başlanmıştır). Bu durum piyasaların ekonomideki yeri ciddini bir şekilde
etkilemiştir. Sanayi devriminin özü aslında daha önce üretimi ve refahın dağılımını kontrol eden
ortaçağ kurallarına ikamet edecek bir rekabettir.
Artık piyasalarda daha çok üretime ve daha çok tüketime yönlendirmektedirler, bunun için de
sadece yeni üretim ve tüketim pazarları değil diğer tüm piyasalarla koordinasyonlu çalışacak
para piyasalarının oluşması gerekli kılınmıştır. Yani Polanyi’ye göre geleneksel ekonominin
yerini radikal bir tür almıştır.
Polanyi’ye göre piyasa ekonomisi, üretimi ve dağıtımı düzenleyerek, yasalarla kontrol eden,
piyasanın kendisi tarafından idare edilen adeta otomatik bir mekanizmadır. Otomatik olmak
üretimin satışa dönüşmesini ve tüm gelirin de satıştan elde edilmesini gerektirir. Piyasalar
sadece üretim mallarının alınıp satıldığı yerler değildir, iş gücü, arazi ve para piyasaları da
bulunmaktadır.
Piyasa Ekonomisi modern kitle ekonomisinin merkezindedir, başta bir kitle tüketim pazarı
vardır. Bu pazarda insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu ve diğer pazarlardaki ekonomik
sistemin dengede olması toplumdaki düzenle de yakından ilişkilidir. Sermaye sahiplerinin,
hükümetin ve hukukî sistemin gerektirdiklerini takip etmesi ve pazara büyük yatırımlar
yapmaları gerekir. Bu Weberyan perspektifin değerlendirmesi ise modern kitle piyasasının
rasyonel piyasanın gelişmiş bir modeli olduğu yönündedir.
Bu piyasanın bir diğer özelliği de ilk kez tek bir mala özel dükkânların açıldığı dönem oluşudur.
‘Reklamlı’ pazarlamanın ilk örnekleri gözlenmiştir. Ulaşım imkânları çoğalmıştır, demiryolları
ve denizyollarının etkin kullanımı 19.yy’ın ikinci yarısında daha belirgin bir Pazar ortamı
yaratmıştır.
Bu piyasanın gelişimini sağlayan önemli faktörlerden bir diğeri ise tüketimin kendisidir.
18.yy’da İngiltere’de tüketimin etkisi artmış ve daha sonraları bir tüketim piyasasından
bahsedilir olmuştur. Burada tartışılan endüstri devrimini tetikleyenin daha çok tüketimle gelen
bu talep artışı mı yoksa artan teknoloji ve ilgili diğer faktörler mi (arz) olduğudur ancak arz ve
talebin birbirine sıkı sıkıya bağlı kavramlar olduğu da unutulmamalıdır. Sosyal açıdan
endüstriyel ürünleri yani kitle pazarını kimlerin kullandığına bakıldığında işçi sınıfı ve orta
sınıfın olduğu görülür. İşçi sınıfının büyümesi onların maaşa bağlanmasını gerekli kılar öte
yandan sermayedarlar ve üretim yeri sahipleri giderek büyümekte ve güç kazanmaktadır. Bu
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gücün kullanılması ise sermaye piyasalarının oluşması ve politikalarla kolaylaştırılmış imalat
ve depolama sistemleri gelişmiştir.
1900’lerde özellikle ABD’de ekonomiyi büyük oranda piyasa ekonomisi yönetmeye başladı.
Yani insanlar daha çok tüketmeye başladı ve piyasadaki mallara daha bağımlı bir yaşamları
olduğu gözlendi. Örneğin 18.yy sonu 19.yy başlarında giyim eşyalarının büyük bir kısmı
yaklaşık yüzde 80’i evlerde üretilirken yaklaşık yüz yıl sonra durum tamamen tersine döndü ve
giyim eşyalarının yüzde 90’ı dışarıda dikilerek ya da toplu olarak imal edilerek satışa
sunuluyordu. Tarımdan sanayiye geçen insanların sayısında bir artış doğal olarak insanların
günlük ve sosyal yaşamlarında önemli dönüşümler olmuştur.

7.6.6. Uluslararası Piyasa
Tıpkı ulusal piyasalarda olduğu gibi uluslararası piyasaların da sosyal kontrol, finansal düzen
ve yasalarla örüşmüş bir belli türdeki aktörlerden oluşan kendi sosyal yapıları vardır. Onlar da
ulusal pazarlar gibi bilinçli kurulmuşlardır. Uluslar arası piyasaların tarihi milattan öncelere
dayanabilir….Uluslararası ticaretin ilk örneklerinin izleri tarihteki çok eski zamanlara kadar
takip edilebilir. Bu faaliyetler ulaşımın el verdiği bölgelerde farklı kabileler/devletler
arasındaydı. Milattan önce 500’lerde itibaren ise çok uzak mesafeler ticarette buluşmuştur:
Akdeniz’den Hindistan ve Çin Helenistik dünyayı Asya ile bağlar...13. yüzyıldan önce daha
çok lüks kullanım malları olarak düşünülen bu ticari işlemler ulaşım teknolojilerinin
çoğalmasıyla daha geniş bir yelpazede ürünü kapsadı.
Endüstri devrimi uluslararası ticareti özellikle 1780-1880 yılları arasında belirgin bir şekilde
“dünya ticareti” denebilecek boyutta geliştirdi.

7.6.7. Para ve Sermaye Piyasaları
Bu piyasalarda büyük miktarlarda para dönmektedir ve yaşamsal olarak diğer piyasalara
bağlıdırlar. Bu sebeple de tarihte ortaya çıkışları, şekillenmeleri en son olmuştur. Bu konu
incelendiği perspektife göre farklı yaklaşımlar gerektirmektedir, iktisat sosyolojisi açısından da
tartışılan boyutları vardır. Ancak genel olarak para piyasalarından farklı onların dışında sanki
kendine has bir varoluşu ve kaynağı varmış gibi değerlendirilir.
İktisat sosyolojisi açısından para piyasaları ve bankalar çalışıldığında onlara sadece kâr odaklı
çalışan kurumlar olarak görmek yerine diğer piyasalarla da ilişki içinde olan bir yapı olarak
bakarlar.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piyasa ekonominin bir aracıdır. Sadece bir alış-satış işleminin yapıldığı bir mekân-alan değildir.
Kapitalist ekonominin odak noktası olan piyasa, emek piyasası odağından ve karşılıklılık
prensibinden uzaklaşarak bir yeniden üretim aracı niteliği kazanır. Geçtiğimiz yüzyıla kadar
iktisat biliminin ele aldığı piyasa, makro düzeyde algılanmış; basit olarak aktörlerin hangi
koşullarda bir araya geldiği, arz ve talebin fiyatlar doğrultusunda nasıl şekillendiği gibi olguları
irdelemiştir. Ancak 1900’lere doğru ekonomi, tüm piyasaların birbiriyle ilişki içinde olduğu bir
piyasalar sistemi olarak görülmeye başlanmıştır. Bugün ise tüm piyasalar (finans, hizmet, gıda,
eğitim, otomotiv) tüketicinin sosyal yaşantısıyla, kültürel ortamıyla, günlük pratikleri ve hatta
psikolojisiyle yakından ilgilenmektedir. İktisat sosyolojisi açısından baktığımızda, White’a
göre üretim, piyasaları sosyal bir mekanizmayı kontrol eden bir “araç” olarak tanımlanır.
Fligstein ise piyasaları malların parasal bir değer karşılığında yer değiştirdiği sosyal kurumlar
olarak tanımlar. Toplumun kültürel yapısıyla da yakından ilgili olan piyasalar, firmaların ve
ulusların kendilerine özgü politik-kültürel yapılarını yansıtan sosyal oluşumlardır. Piyasa
kültürün sahası olarak ilan edilmiştir. Kaynakların düzensiz dağılımı ve insanların ihtiyaçlarına
yetecek kadarını çevrelerinde bulamıyor oluşları bu bir takım ihtiyaçlarını farklı yerlerden
edinme edimini yaratmaktadır. Bu da piyasa türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde iktisat
sosyolojisi açısından piyasa ve piyasa yaklaşımları ve piyasa türlerine ayrıntılı olarak
değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tarihi iç piyasanın özelliklerinden biridir?
a) Bu piyasa farklı etnik gruplar ya da farklı sosyal gruplar arasında gerçekleşir.
b) Bu tip bir piyasada güven seviyesi yüksek olmaz.
c) Dengeye gelmiş bir fiyat varlığından söz edilemez.
d) Kesinlikle kâr amaçlı değil kullanım amaçlı, fonksiyonel bir piyasadır.
e) Neslin devamı, toplumun hayatta kalabilmesi için bu ticari ilişkiler şarttır.
2) Aşağıdakilerden hangisi Marshall’ın ilerleyen dönemlerindeki çalışmalarında
açıkladığı piyasadaki önemli faktörlerden birisi değildir?
a) Mekan
b) Gayri resmi işleyiş kuralları
c) Zaman
d) Resmi işleyiş kuralları
e) Refah düzeyi
3) İktisadi kurama göre aşağıda piyasa içerisindeki rekabet ile ilgili verilmiş
önermelerden hangileri doğrudur?
I.
II.
III.

Piyasada rekabet kusursuzdur.
Tüm ürünler tüketicilerin sınırlı satın alma gücünü paylaşmak için rekabet
halindedirler.
Tam rekabet, arz ve talebin geçerli fiyat üzerinden birbirlerini ayarlamalarına
yönelik temel bir eğilim sağlamaktadır.
a) I

b) II

c) I ve II

d) I ve III

e) I, II ve III

4) Aşağıdakilerden hangisi bir piyasanın oluşması için önemli ve gerekli
faktörlerdendir?
I. Tüketici hacmi
II. Pazara girişini etkileyen engeller veya fırsatlar
III. Fiyat politikaları
a) I, II ve III

b) II ve III

c) III

d) II

e) I

5) Aşağıdakilerden hangisi değiş-tokuşun üç faktörünün nitelikleri arasında yer almaz?
a) Malların özellikleri ve kalitesi önem taşır
b) Soysal ilişkiler mallara ulaşım sürecini zorlaştırır.
c) Aktörlerin davranışı ve onlar hakkındaki bilgi eksikliği başarısızlığa götürür.
d) Tam rekabet piyasası işliyorsa arz ve talepte fiyat dengede olacaktır.
e) Mallar için söylenebilecek kalite türleri araştırma kalitesi ve tecrübe kalitesidir.
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6) Piyasa hem iktisatta hem de sosyolojide iyi tanımlanmış bir metanın
_____________________ ile _____________________arasındaki mübadelenin gerçekleştiği
bir alan olarak anlaşılır.
7) _____________________, arz ve talebin geçerli fiyat üzerinden birbirlerini
ayarlamalarına yönelik temel bir eğilim sağlamaktadır.
8) Piyasanın güçlü yanı aktörlerinin onu kendi iradeleriyle kullanabilmelerinden
kaynaklanmaktadır. (D / Y)
9) Bir aktörün piyasaya olan ilgisi onun o piyasaya olan ihtiyacının derecesine bağlıdır.
(D / Y)
10) Politik güç, bir aktörün diğer aktörleri para karşılığı kendi iradeleriyle enerjilerini
bir işe odaklamaları adamalarını sağlayabilme olasılığını temsil etmektedir. (D / Y)
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Cevaplar
1) c
2) e
3) e
4) a
5) b
6) Alıcılar - Satıcılar
7) Tam rekabet
8) Doğru
9) Doğru
10) Yanlış
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8. PİYASALAR II (ENFORMEL EKONOMİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Enformel piyasa ve ekonomi nasıl tanımlanır?
8.2. Enformel ekonominin özellikleri ve formel ekonomi ile olan bağlantısı
nelerdir?
8.3. Enformel ekonominin sebepleri ve sonuçları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Toplumda ekonomik aktörle neden enformel ekonomi içinde yer alırlar?
Enformel ekonomi her ülkede aynı özelliklere mi sahiptir? Değilse bu farklılıklar nereden
kaynaklanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Enformel
oluşumu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

piyasaların Öğrenci,
enformel Konu ayrıntılı bir şekilde
ekonominin tanımı, biçimleri öğrenciye aktarılır.
ve formel ekonomi ile
farklılıkları
ayrıca
bağlantılarını öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

Enformel ekonomi
Formel ekonomi
Bağımlılık okulu teorisi
Güvenlik ağı
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Giriş

Günümüzde enformel ekonomi, tüm ülkelerin ve hemen tüm bireylerin hayatında farklı
derecelerde, farklı özellikleriyle rol oynamaktadır. Bunun başlıca sebebi, bu alanın ekonomik
gelişme ile bağlantılı bir sorun olarak ele alınması ve gelişmişlik düzeyi arttıkça enformel
ekonominin hacminin giderek azalacağının varsayılmasıdır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, varsayımın aksine, enformel ekonomi varlık alanını genişletmiş, üstelik uygulanan
ekonomik ve politikaların etkilerini göstermesiyle gelişmiş ülkelerde de daha görünür hale
gelmiştir. Bu durum enformel ekonomiyi evrensel bir fenomen haline getirmiştir.
Günümüz ekonomilerin önemli sorunlarından birisi olan enformel ekonomi sebepleri, sonuçları
ve işleyişi bakımından karmaşık bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle enformel
ekonominin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde incelenmesi gereken öenmli bir
konu hailne gelmiştir. Enformel ekonominin Türkiye ve dünyadaki boyutları tahminlerin çok
daha ötesindedir. Yarattığı sonuçlar açısından da toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel
yapılarında tamiri zor yaralar açmaktadır. Enformel ekonomi, çeşitli sebeplere dayandırarak
incelendiğinde ortaya çıkan tablo, ülkelerin bu sorunun çözümüne yönelik gösterdikleri çabayı
yetersiz kılmaktadır. Enformel ekonominin mali, ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok
sebebi bulunmaktadır.
Bu bölümde öncelikle enformel ekonominin tanımına değindikten sonra, bu ekonomi
türününün dünyadaki durumu ve Türkiye için yıllara göre seyri ile enformel ekonominin
sebepleri ayrı başlıklar altında inceleyeceğiz. Bölümde enformel ekonominin sebepleri,
ekonomik, sosyal ve vergi sisteminden kaynaklanan sebepler olarak sınıflandırılmıştır.
Enformel ekonominin sonuçları ise bireysel yaşamı etkileyen ve makro sonuçlar olarak iki
kısımda ele alınacaktır.
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8.1. Enformel Ekonomiyi Anlamak
8.1.1. Enformel Ekonominin Tanımı
Daha önceki donemde yaygın biçimde kullanılan “marjinal sektör” terimi yerine 1971 yılında
yayınladığı “Urban Unemployment in Afrika” isimli araştırmasında “enformel ekonomi”
terimini ilk kez kullanan araştırmacı olan Keith Hart ile beraber enformel ekonomi kavramı
toplumsal incelemelerde kendisine 1970’li yıllarda yer bulmuştur. Afrika’daki yoksul ve
mahrumiyet içinde olan insanların hayatta kalma stratejilerini tanımlamak için kullanmıştır. Bu
tarihten sonra kavram farklı yönleriyle farklı disiplinlerdeki araştırmalara konu olmuştur.
Oldukça karmaşık olan bu olgunun adlandırılmasında da farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu
sebeple de çeşitli meslekleri, çalışanları, işyerleri ve davranışları açıklamak için enformel
ekonomi; kayıt dışı, yer altı, gizli, kara, gölge, ikinci, kara, nakit, saklı ekonomi, gözlenemeyen,
yasadışı ekonomi, enformel sektör gibi çeşitli isimler almıştır. OECD ise enformel ekonomi
için “saklanmış istihdam” kavramını kullanmaktadır.
Enformel sektör kavramı, 1970’li yılların başında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün
Dünya istihdam Programı çerçevesinde hazırlanan Ghana ve Kenya raporlarında kullanılmıştır.
Bu raporlara göre bu ülkelerdeki temel sosyal sorun işsizlik değil, nüfusun büyük bir
bölümünün emeklerinin kayıtlı olmadığı ve kamu tarafından yasalarla korunma kapsamına
alınmayan işlerde çalışan yoksullardan oluşuyor olmasıdır. Enformel ekonomideki heterojenlik
enformel ekonomiyi tanımlamakta çeşitli güçlükleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple
literatürde enformel ekonomi tanımlamak için çeşitli bileşenler kullanılmıştır. Geniş bir bakış
açısıyla Castell ve Portes’un geliştirdiği “benzer faaliyetlerin düzenlendiği bir sosyal çevrede
devlet kontrolü ve düzenlemelerinin dışında kalan gelir getirici faaliyetlerin tümü” tanımlaması
yaygın kabul görmüştür.
Bu tanımlamada ekonomik faaliyetler alanında formel ve enformeli ayıran temel özellik, hem
yasal hem de sosyal çevre düzenlemelerine aykırı olduğudur. Enformel ekonominin yasal
düzenlemelerin dışında kalması noktasında herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Enformel
ekonomi iş yasaları, güvenlik standartları veya vergi ödemek gibi bir takım yasal
düzenlemelerden kaçabilir. Ancak enformel ekonominin işleyişinin de bir “düzen” olduğu
düşünülürse, toplumun kurumlarının bulunduğu sosyal çevrenin enformel ekonomi üzerinde
düzenleyici bir etkisi olduğu varsayılabilir. Çünkü yasal alan dışında da olsa aktörlerin ve
kurumların eylemleri enformel ekonomiyi sosyal olarak düzenlemektedir. Aslında Portes,
enformel ekonomi evrensel olmasına rağmen, enformel ekonominin biçimi evrensel olmadığını
belirtmektedir. Zamanlamasında, boyutlarında ve işleyiş tarzındaki öne çıkan değişkenler
enformel ekonominin sosyal dayanaklarından izlenebilir.

8.1.2.Enformel Ekonominin Formel Ekonomi ile İlişkisi
Formel ve enformel sektör arasındaki sistematik ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin temel
dayanağı, esnek üretim süreçleri ile beraber büyük işletmelerin üretim süreçlerini küçük
işletmelere desentralize etmesi ve enformel işgücünden faydalanmadır. Formel ekonomi ile
enformel ekonominin diğer ortak özelliği, düşük nitelik ve olumsuz çalışma koşullarda işçi
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istihdam etmeleridir. Üçüncü ortak özellikleri ise, sektörün işsizlikten kaynaklı ekonomik ve
sosyal sorunlara çözüm üretmesi nedeniyle hükümetler tarafından tolere edilmesidir. Aşağıdaki
tabloda formel ve enformel ekonominin karşılaştırmalı özellikleri bulunmaktadır.
Formel Ekonomi

Enformel Ekonomi

Giriş zorluğu

Giriş kolaylığı

Yabancı
kullanımı

sermaye Yerli kaynaklara bağlılık

Kapitalist girişimci

Aile mülkiyeti

Teknoloji yoğun üretim

Teknoloji adaptasyonu, emek yoğun

Formal eğitim

Formal eğitim dışında nitelik kazanımı

Düzenlenmiş piyasalar

Düzensiz, rekabetçi piyasalar

Kamu kontrolü

Kamu kontrolü dışında

Genellikle
işgücü

sendikalı Sendikasız işgücü (Bazı istisnalar hariç)

Tablo 08_001: Formel ve Enformel Sektörün Karşılaştırmalı Özellikleri
Alejandro Portes ve Manuel Castells Bağımlılık Teorisi Okulu yaklaşımında enformel
ekonomik faaliyetleri formel faaliyetlerle bir karşıtlık içinde değil, tam tersine bir eklemlenme
ve bağımlılık ilişkisi içinde ele almışlardır. Bu teoriye göre, enformel ekonomik faaliyetler
yoksulların geçinmek için yöneldikleri geleneksel işlere indirgenememekte, kapitalist üretim
ilişkilerinin özgül bir formu olarak ele alınmalıdır. Formel ekonomiyle enformel ekonomiyi
birbiriyle karşıtlık içinde ele almak yerine, birbirini tamamlayarak ve besleyerek paralel gelişim
seyri izleyen bir bütünlük çerçevesinde inceleyen Bağımlılık Okulu, enformel ekonominin, az
gelişmişlikten kaynaklandığını değil, dünya kapitalizminin yeniden yapılanmasının doğurduğu
özgül bir üretim ilişkileri olduğunu öne sürer.

8.2. Enformel Ekonominin Gelişimi
Enformel ekonominin kentsel alanlardaki hızlı artışı ve geçmişe oranla daha görünür olması ilk
tanımlamanın geçerliliğini korumaktadır. Varlığı çok uzun yıllara dayanan enformel ekonomi,
formel sektördeki fırsat eksiklikleri sebebiyle değersiz işlerde çalışmak zorunda kalan, marjinal
insanların sosyal ve ekonomik alanı olarak görülmüştür. Buna bağlı olarak enformel ekonomi
az gelişmişliğin bir yan ürünü olarak değerlendirilmiş ve sanayileşme ve kentleşmeyle ile
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birlikte enformel ekonominin yok olacağı öngörülmüştür. Böylece enformel ekonomi modern,
verimli kapitalist ekonomiye geçişte bir “güvenlik ağı” olarak nitelendirilmiştir. Ancak
liberalleşmenin etkileri ve yapısal uyum programları dolayısıyla çok farklı alanlarda ve değişik
şekillerde enformelliğin yaygınlaşması iktisat teorilerinin öngördüğü bu gelişme modellerini de
geçersiz kılmıştır.
Enformel ekonomi tartışmalarının geçmişi gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde 1960’lı yıllara
kadar uzanmaktayken, gelişmiş ülkelerde ise bu tartışmalar 1980’li yıllarda belirginlik
kazanmıştır. 1980’lerden bu yana, gelişmekte olan ülkelerde istihdam büyük ölçüde enformel
sektörde yaratılmaktadır. Enformel ekonomi sadece sosyal politikaların ve çalışanları koruyucu
önlemlerin yaygın ve güçlü olduğu ülkelerde değil, Avrupa veya AB ülkelerinde ve Kuzey
Amerika’ da, özellikle sosyal politikaların tam olarak kurumsallaşmadığı ABD’de de
yaygınlaşma eğilimi göstermektedir. Yani enformel ekonomi, gelişmiş ülkelerin de ciddi bir
sorunudur.
YIL/ÜLKE
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İtalya
İrlanda
İspanya
İsveç
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak C.
Slovenya
TÜRKİYE
Yunanistan
28 AB Ülkeleri
Ort.

2007
14.7
9.4
18.3
32.7
17.0
14.8
29.5
14.5
11.8
26.5
30.4
10.1
10.6
22.3
12.7
19.3
15.6
27.5
29.7
9.4
23.7
26.4
26.0
19.2
30.2
16.8
24.7
29.1
25.1
20.3

2008
14.2
8.1
17.5
32.1
16.6
13.9
29.0
13.8
11.1
26.0
29.6
9.6
10.1
21.4
12.2
18.4
14.9
26.5
29.1
8.5
23.0
25.8
25.3
18.7
29.4
16.0
24.0
28.4
24.3
19.6

2009
14.6
8.5
17.8
32.5
16.9
14.3
29.6
14.2
11.6
26.5
30.1
10.2
10.9
22.0
13.1
19.5
15.4
27.1
29.6
8.8
23.5
25.9
25.9
19.5
29.4
16.8
24.6
28.9
25.0
20.1

2010
13.9
8.2
17.4
32.6
16.7
14.0
29.3
14.0
11.3
26.2
29.8
10.0
10.7
21.8
13.0
19.4
15.0
27.3
29.7
8.4
23.3
26.0
25.4
19.2
29.8
16.4
24.3
28.3
25.4
19.9

2011
13.2
7.9
17.1
32.3
16.4
13.8
28.6
13.7
11.0
26.0
29.5
9.8
10.5
21.2
12.8
19.2
14.7
26.5
29.0
8.2
22.8
25.8
25.0
19.4
29.6
16.0
24.1
27.7
24.3
19.6

2012
12.9
7.6
16.8
31.9
16.0
13.4
28.2
13.3
10.8
25.6
29.0
9.5
10.1
21.6
12.7
19.2
14.3
26.1
28.5
8.2
22.5
25.3
24.4
19.4
29.1
15.5
23.6
27.2
24.0
19.3

2013
12.4
7.5
16.4
31.2
15.5
13.0
27.6
13.0
9.9
25.2
28.4
9.1
9.7
21.1
12.2
18.6
13.9
25.5
28.0
8.0
22.1
24.3
23.8
19.0
28.4
15.0
23.1
26.5
23.6
18.8

2014
12.2
7.8
16.1
31.0
15.3
12.8
27.1
12.9
10.8
25.7
28.0
9.2
9.6
20.8
11.8
18.5
13.6
24.7
27.1
8.1
21.6
24.0
23.5
18.7
28.1
14.6
23.5
27.2
23.3
18.6

2015
12.2
8.2
16.2
30.6
15.1
12.0
26.2
12.4
12.3
24.8
27.7
9.0
9.4
20.6
11.3
18.2
13.2
23.6
25.8
8.3
21.9
24.3
23.3
17.6
28.0
14.1
23.3
27.8
22.4
18.3

Tablo 08_002: Enformel Ekonomi (%)
Kaynak: Schneider, 2015: 6’dan Akt. Güler ve Toparlak, 2018
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Enformel ekonomi kapsamında çalışanların toplam işgücü içindeki oranının giderek artması,
kavramın son yıllarda çalışma sosyolojisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi
akademik disiplinlerin de ilgilendiği bir başlık haline dönüştürmüştür. Üretimin parçalanması,
esnek istihdam, sigortasız çalıştırılma gibi başlıklar, emek eksenli çalışmalar yürüten akademik
çevrelerde olduğu kadar sendikal çevrelerde de yaygın bir bicimde tartışılmaya başlanmıştır.
Enformel ekonomi mali ve sosyal güvenlik yasalarının dışında kalan, bir yaşam kaygısı ile
kentsel alanlara göç eden insanların düşük gelirli işlere karşı talebini karşılayan sektördür.
Enformel sektörün gelişiminde 1970’li yılların ortalarından itibaren yaşanan ekonomik kriz ve
krizden çıkmak için uygulanan politikalar neticesinde, özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde
artan yoksulluk ve zorlaşan yaşam şartlarına karşı, hane haklarının geliştirdiği bir yaşam
stratejisi olmasıdır.
Enformel ekonomi, işletmeleri işgücü maliyetinin en düşük olduğu yerlerde yerelleşmeye
yönelttiği, ücretler ve iş güvencesinde bozulmaya yol açtığı için küreselleşmenin sonuçları
arasında değerlendirilmektedir. Gelir dağılımındaki dengesizliklerin bir yansıması olan
enformel ekonomi, toplumdaki eşitsizliklerin de temel sonucudur.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insanlar, artan oranda yapılması yasal olan işler
bağlamında, yalnızca nakit para –elden para– ile değişimin gerçekleştiği bir sistem içinde
çalışmaktadırlar. Enformel ekonomi, göç etmiş, işsiz kent sakinleri için önemli bir iş ve gelir
yaratma kaynağı haline gelmiştir. Bu bakımdan enformellik büyük kentlerde kentin formel
işlerine talip olamayanlar için bir fırsat alanı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de enformel
ekonominin son dönemde artmasına yol açan bir diğer neden de yabancı kaçak işçilerin varlığı
ile genel ücret düzeyinin düşmesi, yerli çalışanların pazarlık gücünün azalmasıdır.
Dünya Bankası'nın, "Dünyada Kayıt dışı Ekonomiler İçin Yeni Tahminler" konulu araştırmada,
162 ülkede enformel ekonominin boyutları ele alınmış ve enformel ekonominin 9 yıllık
dönemde nasıl bir seyir izlediği irdelenmiştir. Araştırmaya göre, Türkiye, 9 yıllık ortalama
yüzde 31,6'lık kayıt dışılık oranıyla 162 ülke arasında 95'inci sırada bulunuyor. Bu 162 ülke
içinde en yüksek payı %60’lar seviyesinde Gürcistan, Bolivya, Panama ve Zimbabwe
almaktayken, en düşük payı %8-9 seviyesinde Avusturya, Lüksemburg, ABD ve İsviçre
paylaşmaktadır. Yıllar itibariyle Türkiye’nin enformel ekonomi payı aşağıdaki tablodan da
izlenebildiği gibi, %32,7’den 27,8’e gerilemiştir.
Yıllar

%

Yıllar

%

1999

32,7

2008

28,4

2000

32,1

2009

28,9

2001

32,8

2010

28,3
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2002

32,7

2011

27,7

2003

32,2

2012

27,2

2004

31,5

2013

26,5

2005

30,7

2014

27,2

2006

30,4

2015

27,8

2007

29,1

Tablo 08_003: Türkiye’de yıllara göre enformel ekonominin payı
Enformel ekonomi, yakın zamana kadar özellikle seyyar satıcılar gibi daha çok görünür
unsurları kapsayan bir eğilim göstermekteydi. Fakat eğer formel ekonomi tüm kayıtlı ekonomik
işlemleri kapsıyorsa bu durumda enformel ekonomi de benzer çevrede gerçekleşen kayıtsız,
lisansız, vergilendirilmeyen ve düzenlenmemiş tüm ekonomik işlemleri kapsar. Buna bağlı
olarak enformel ekonomi sadece görünür değil aynı zamanda sokağın dışında diğerleriyle
anlaşmalar yaparak mal ve hizmet sağlayan görünmez alanları da kapsar.
Ancak genel anlamda bir tanım yapmak gerekirse; enformel ekonomi, gayri safi milli hasıla
(GSMH) hesaplarını elde etmede kullanılan ve bilinen istatistiksel yöntemlere göre tahmin
edilemeyen gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü olarak ifade edilmektedir. Bir başka
tanıma göre ise; fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen kaydı tutulmayarak, kamu idarelerinin
denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyettir. Kısaca enformel ekonomi,
ekonomik faaliyetlerin belgeye dayandırılmaması veya içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle
oluşturularak resmi kurumların bilgisi dışında yürütülmesidir. Dolayısıyla meşru olmayan ve
cezai yaptırımlar gerektiren faaliyetlerin yanı sıra, tamamen geçim sağlamaya yönelik masum
denebilecek faaliyetlerin de enformel ekonomi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

8.3. Enformel Ekonominin Sebepleri
Enformel ekonominin mali, ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki birçok sebebi
bulunmaktadır. Tüm bunlar düşünüldüğünde ülkenin ekonomik sistemi ve yapısal özelliklerinin
kayıtdışılığa neden olduğu görülmektedir. Yaşanan ekonomik krizler ve artan yoksulluk da
enformel ekonominin temel sebepleridir.
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Enformel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yoksulluk temel bir sebep oluşturmasına rağmen
enformel ekonomi çok farklı gerekçelerle ortaya çıkan bir tablo çizebilmektedir. Bunlar 1 :
Formel ekonomide yetersizlik ve başarısızlık,


Yoksulluk, ayrımcılık ve coğrafyaya bağlı olarak formel ekonomiden bireysel dışlanma,



Küreselleşmenin etkisi,



Formel ekonomide düzensizlik ve karışıklıklara sebep olan ani krizler,



Formel ekonominin kurallarına bilinçli olarak direnme.

8.3.1. Ekonomik Sebepler
Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik sistem ve ekonominin yapısal özellikleri kayıt dışılığa
zemin oluşturabilir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi, gerekli yatırımların yapılmaması, belirli bir
kalkınma hızının yakalanamaması, kuralların ve sınırlamaların yoğunluğu, kamu kesiminin
ekonomik faaliyetler içerisindeki ağırlığı kayıt dışılığı doğuran faktörler arasındadır.
İş alanları, iş koşulları ve kazanılan gelir açısından aralarında büyük farklılıklar söz konusu
olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kadar tüm ekonomilerde
enformel sektöre rastlamak mümkündür. Ayrıca enformel ekonomi işin yeri, ekonomideki
sektör ve işgücünün statüsü, sosyal grup ve cinsiyet bakımından kısımlara ayrılır.
Ekonomide en çok faaliyet gösteren tarım ve hizmet sektörüne bakıldığında; buralarda
denetlemenin zor olması sebebiyle kayıt dışılığın boyutlarının genişlediği görülmektedir.
Ekonomik faaliyetlerin küçük işletmeler tarafından yürütüldüğü hizmet sektöründe kayıt dışı
işçi çalıştırmada büyük bir artış gözlenmektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yüksek
enflasyon ve küreselleşme de kayıt dışı faaliyetlerin çoğalmasına uygun zemin oluşturmaktadır.
Aynı zamanda enformel ekonomi, sadece ülke içi dinamiklerden kaynaklı bir sorun değil,
küresel ekonomik yeniden yapılanma ile de yakından ilişkilidir. Ülkelerarası karşılıklılık ilişkisi
ve küresel ekonomik sistem içerisinde, emekle sermaye arasındaki ilişki değişime uğramış ve
farklı üretim ve emek biçimleri ortaya çıkmıştır.
Söz gelimi İstanbul'da son 20 yılda "yeni" bir kayıt dışı ekonomi ortaya çıkmıştır:


Birincisi, 1990'larda "bavul ticareti" deyimiyle kamuoyunun dikkatini çeken, İstanbul
önemli bir kavşak noktasını oluşturduğu uluslar ötesi kayıt dışı ticaret ağı olmuştur.



İkincisi ise, kaçak göçmenler, İstanbul'da işgücü piyasasına dahil olmuşlardır.

1

Busse, 2001: 5
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8.3.2. Sosyal Sebepler
Ekonominin azgelişmişliği, yüksek enflasyon, ekonomi politikaları, istikrarsızlık, krizler,
kayıtlı ekonomide istihdam ve gelir imkanlarının kısıtlı ve yüksek maliyetli oluşuna ek olarak,
hızlı nüfus artışı, köyden kente göç ile birlikte oluşan işsizlik ve çarpık kentleşme gibi sosyal
sebepler enformel ekonominin sınırlarını genişletmektedir.
Çeşitli sosyal sebepler insanların enformel ekonomiye dahil olmalarına sebep olmaktadır:


Göç: Araştırmalar, enformel ekonomide istihdam edilen kişilerin büyük çoğunluğunun
kırdan kente göçe edenlerden oluşturduğunu göstermektedir. Analizlere göre
sanayileşme bunun en önemli sebeplerindendir. Kentler, enformel ekonomi için esnek
iş gücü temini sağlamıştır. Bu sektör kırdan kente göç edenler için hayatta kalma
stratejilerini oluşturmuştur. Özellikle kentte kadın ailesinin yaşam mücadelesine katkı
sağlamak için yarı-zamanlı, esnek enformel ekonomide kendine yer bulmuştur. 1950’li
yıllardan beri sosyal, ekonomik ve politik olgulardan biri olan göç “kentleşme,
gecekondulaşma ve enformel sektör” konuları çerçevesinde araştırılmıştır.



Kentleşme: Tarımda makineleşme sonucu kırda atıl hale gelen ve kentlere göç eden
nüfusun işgücü 1960’ların ortalarından itibaren işsizliğin ve bunun yanı sıra küçük
üretici faaliyetlerin artmasına yol açmıştır. Kentte modern işletmelerde istihdam imkânı
bulamayanların, yasal ve kurumsal düzenlemelerin tümüyle ya da kısmen dışında kalsa
da, küçük işletmelerin varlığı sayesinde yaşamlarını sürdürecek bir gelir elde etmesiyle
enformel sektör kavramı doğmuştur.



Sosyal ağlar: Enformel ağlar için, azgelişmiş ülkelerin dengesiz toplumsal yapısının
ortaya çıkardığı bir toplumsal sorun olduğunu söylemek mümkündür. Zaten ağ ilişkisi
enformel özelliklerin çok fazla gözlendiği örgütlenme biçimidir. Akrabalık ilişkileri
(ailevi), hemşerilik ilişkileri, ahbap-çavuş ilişkileri bu tür ağlara örnektir. Özellikle
hemşeriliğe dayalı enformel ilişki ağları, göç sürecinde göç edilecek yeri seçmekten,
barınacak ev ve çalışacak iş bulmaya kadar her alanda birincil sayılan ilişkiler türünü
içermektedir. Kente yeni göç edenler, ilk olarak genellikle bu sürece daha önce girmiş
akraba ve hemşerilerinin oturduğu bölgelere yerleşmekte, böylece içinden çıktıkları
geleneksel topluluktan, özellikle kır koşullarından kent yaşamına geçişte ‘tampon’
görevi üstlenen böyle bir gruplaşma onlar için kent hayatına uyum sağlamada
sorunlarını çözmede kolaylaştırıcı olmaktadır. Böylelikle kırsal nüfus, kentte daha
önceden yaşadığı topluluğun benzerini yaratmakta ve kent ilişkilerini bu mekanizma
aracılığıyla geliştirmektedir.



İşsizlik: Gelişmiş ülkelerde enformel ekonomi özellikle kriz dönemlerinde görülür. Bu
dönemde iş bulamayan ya da formel ekonomideki işini kaybeden kesim, enformel
sektörde geçimlerini sağlamaya çalışırlar.



Toplumsal Cinsiyet: Literatürde yapılan çalışmalar, tüm dünyada enformel ekonomide
faaliyet gösterenlerin daha çok kadınlar olduğunu göstermektedir. Ancak kadın, evde
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yaptığı işlerle ”emeği ödenmemiş” statüsündedir. Ancak yapılan araştırmalar daha çok
kadının enformel ekonomideki yerine yönelik olmuştur. Kadınlar enformel ekonomide


Türkiye’de de benzer durumdan söz edilmektedir. Kısacası kadın olmak ile enformel
alanda olmak arasında doğal bir ilişkinin olduğundan bahsetmek mümkündür.



Gelir Düzeyi: Gelir düzeyi ve enformel ekonomi arasında önemli bir ilişki vardır.
Formel ekonomide çalışanlar ile enformel ekonomide alışanlar aynı gelir seviyesinde
değildirler. “Kötü iş” olarak tabir edilen ve genellikle göç etmiş kişilerin, yoksulların
istihdam edildiği işler formel işlerdir. Enformel sektörde deneyim kazanmış kişilerin
formel sektörde iş bulması da çok zordur. Düşük gelir seviyesine sahip bu aileler de
genellikle nüfusun büyük bir kesimini oluştururlar.



Eğitim Düzeyi: Eğitim seviyesi ile enformel ekonomide istihdam edilmek arasında
keskin bir ilişki vardır. Araştırmalar yüksek eğitim seviyesindeki kişilerin çoğunlukla
formel ekonomide istihdam edildiğini göstermektedir. Ancak yine araştırmalara göre,
yapılan işlerin büyük bir yüzde eğitim seviyesi düşük ve enformel ekonomide yer alan
kişilerce gerçekleştirilmektedir.

Toplumun kültür yapısı, moral ve ahlaki değerleri, eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde kamu
harcamaları ile vergiler arası ilişki daha iyi kurulabilmektedir. Burada özellikle eğitim düzeyi
etkilidir. Eğitimli olan bireyler kayıtlı olmanın avantajlarını da (sendikalı ve sigortalı olmak
gibi) daha iyi değerlendirebilmektedirler.
Yasalara aykırı faaliyetlerin artış göstermesi, toplumlarda ahlaki anlayışın olumsuz yönde
değiştiğini de gözler önüne sermektedir. Devlet anlayışı ve devlete bağlılıkta yaşanan bu
değişiklik, vatandaşlarda siyasi hükümetlerin ve kurumların toplum menfaatlerini iyi
savunamadığı fikrinin yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle enformel ekonomiye
eğilim artmaktadır.

8.3.3. Vergi Sisteminden Kaynaklanan Sebepler
Vergi ödemeye karşı direnç gösterme veya vergiden kaçınma yoluyla da kayıt dışılığın
oluştuğunu görmekteyiz. Vergi yükümlüleri, kamu gelirleri verimli kullanılmadığına yönelik
düşünceler taşıdığında vergiye karşı direnç gösterebilirler. Bu durumda mükellefin rızasının
alınması, mükellef ile vergi dairesinin uzlaşma sağlaması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlar
devletle olan ilişkilerinde dürüst davranmayarak bilinçli olarak vergi kaçırma yoluna
gidebilirler. Vergi kaçakçılığının toplumda kınanan bir davranış haline gelmesi, böylece
kaçakçılık yapan yükümlülerin saygınlıklarını kaybetme durumu ile karşı karşıya kalmaları
gerekmektedir.
Vergi sisteminin karmaşık yapısı, vergi dolayısıyla artan işlem maliyetleri, mükelleflerin;
idarenin, denetim elemanlarının ya da yargının uygulamasından kaynaklanan nedenlerle farklı
işlemlere muhatap kalmaları vergi yükümlülerinin ödev ve sorumluluklarını zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getirmelerine engel olabilir. Ülkede uygulanan vergi mevzuatı, ülkenin
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ekonomik, sosyal, mali ihtiyaçlarına cevap veremiyorsa, sade, kolay anlaşılır bir yapıda değilse,
sürekli değiştirme ihtiyacı gösteriyorsa ve istikrarlı bir yapı arz etmiyorsa vergi kaçağı artar.
Vergi oranlarının yüksekliği de kayıt dışılığın en önemli sebeplerinden biridir. Vergi
oranlarının ekonomik faaliyetlere etkisi birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Dolayısıyla ağır vergi
yükü altında ezilen kesimlerin vergiye karşı direnç gösterecekleri açıktır. Vergi oranlarındaki
bir azalmanın vergi gelirini arttıracağı ihtimali araştırmalarla ortaya koyulmuştur.
Vergi adaleti de sosyal adaletin bir parçasıdır. Verginin adil olması onun herkesin vergi verme
gücüyle orantılı olması demektir. Vergi sisteminin adil olmadığına inanan mükellefler, vergi
ödemekten kaçınarak ya da vergi kaçırarak bu adaletsizliği gidermeye çalışacaklardır.
Vergi denetimlerinin yeterli sayı ve nitelikte yapılmaması, yakalanma riskinin ve uygulanacak
cezaların düşüklüğü de kayıt dışılığı kolaylaştıran etkenlerdir. Vergi gelirlerini arttırmanın yolu
etkin bir vergi idaresinin varlığından oluşturulmasından geçmektedir.
Sık sık çıkarılan vergi afları da bireyleri kayıt dışılığa sevk etmektedir. Mali aflar, vergi
yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmemiş olan mükellefler için kanunlarla
öngörülmüş olan cezaların kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması işlemleridir. Ancak
bütçe gelirlerini arttırmak, kamuya ilave kaynak yaratmak amacıyla çıkarılan vergi affı
kanunları, vatandaşların “Nasıl olsa af çıkar” düşüncesiyle sorumluluklarını yerine
getirmelerini engellemektedir.

8.4. Enformel Ekonominin Sonuçlari
8.4.1. Bireylerin Yaşamlarını Etkileyen Sonuçlar
Enformel ekonomi, sanayileşme ve hızlı kentleşmenin kaçınılmaz bir "yan ürünü"dür. Enformel
ekonomi, çalışanlar bakımından anlamı güvencesizlik, kötü çalışma ve yaşam koşullarına sahip
olmak, ekonomik, sosyal, siyasal hak ve özgürlükleri tam olarak kullanamamak demektir.
Enformel sektör işçisi işyerindeki sıkıntılarına Richard Sennett’in kapitalizmin yeni
örgütlenişinde işin kişilik üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında belirttiği gibi “hemen
şimdi” çözüm ister. Çünkü enformel sektör işçisi, bir işyerinde uzun vadeli çözümü bekleyecek
kadar zamanının olmadığını bilir ve Oğuz Işık ve Melih Pınarcıoğlu’nun ortaya koyduğu
Nöbetleşe Yoksulluk kavramı ile beraber düşünülen iktidar ve sömürü ilişki ağlarının içinde
yer alır.
Sermaye birikim sürecine ivme kazandıran enformel ekonomi bir yandan sanayinin, genellikle
gelişmekte olan ülkelerde enformel çalışanların sayısını arttırırken, diğer yandan yoksulluğun
yaygınlığına bağlı olarak, esnek çalışma koşullarını doğurmaktadır.
Enformel ekonominin olumsuz sonuçları çalışma hayatında ortaya çıkmaktadır ve her şeyden
önce sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini bozmaktadır. Çünkü enformel ekonomi çalışanların
gerekli vasıflara sahip olmaması ve asgari yaş haddi, asgari ücret, fazla mesai, işyeri
standartları, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki düzenlemelere uyulmaması, esnek
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çalışma demektir. Özellikle bu sektörde gerekli sosyal güvenlik, vergi ve diğer fonların eksik
ödenmekte veya hiç ödenmemekte, dolayısıyla çalışan nüfus sosyal güvenlik yoksun
kalmaktadır. Bu durum, enformel ekonomide istihdam edilenlerin sendikal haklardan da
yoksun kalmasını doğurmaktadır. Öte yandan enformel ekonomi ülke ekonomisine de ek
maliyet yüklemektedir. Örneğin, asgari ücret temel alınarak yapılacak bir hesaplama ile,
kayıtdışı istihdam nedeniyle alınamayan sosyal sigorta ve vergi kaybının yüksek seviyelerde
olduğu görülmektedir.

8.4.2. Makro Sonuçlar
Enformel ekonominin diğer bir olumsuz etkisi haksız rekabet yaratmasıdır. Kayıtdışı çalışan
üretici vergi ödemeyerek, kayıtlı çalışan üreticiye kıyasla daha düşük maliyetle hizmet
sunmaktadır. Bunun yanında resmi kayıtlara yansımayan ekonomik faaliyetler ülkenin ekonomi
politikasını belirlemede yanıltıcı olmakta, uygulanacak politikalar yeterince etkin
olmamaktadır.
Enformel ekonominin olumsuz etkilerinden biri devletin temel gelir kaynağı olan vergi
gelirlerini azaltması olduğunu söylemek gerekir. Vergi gelirlerinin azalması nedeniyle bütçe
finansmanının sağlanması için borçlanma yoluna gidilmektedir. Borçlanma sonucunda da faiz
oranları yükselmekte, faiz oranlarındaki artış yatırımları azaltarak milli geliri ve istihdamı
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bütçe finansmanını sağlamak amacıyla borçlanmanın
yanında vergi oranlarının arttırılması ve ek vergiler getirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu
durum kayıtdışılığı daha çok teşvik etmektedir.
Enformel ekonominin olumlu etkilerinin de olduğu iddia edilmektedir. Ekonomik faaliyetlerin
kayıtdışında tutulmasıyla azalan vergi yükünün yeni yatırımlara yönlendirildiği düşünülürse,
istihdam ve geliri arttırdığı söylenebilir. Diğer bir olumlu etkisi de kayıtlı ekonomide istihdam
edilmesi mümkün olmayan niteliksiz işgücüne istihdam yaratılmasıyla gerçekleşmektedir.
Ancak enformel ekonominin sadece kısa vadeli olarak nitelendirilebilecek olumlu etkileri
olduğu, uzun vadede ise enformel ekonominin kayıtlı ekonomi üzerinde pek çok olumsuz etkisi
olduğu unutulmamalıdır. Kayıtlı faaliyette bulunan vatandaşların mağdur durumda kaldığı bir
ekonomik sistemde devletin otoritesine olan inanç azalmakta; hukuk ve adalet sistemi
etkinliğini yitirmektedir. Kayıtdışı istihdam edilen kesimin sosyal güvenceden mahrum olması,
sosyal güvenlik kuruluşlarını yeterli prim toplayamadıklarından finansman zorluklarıyla baş
başa bırakmaktadır. Sendikal haklardan yararlanamayan çalışanlar ise işyeri ve iş güvenliğine
ilişkin standartların ihlal edilmesi suretiyle istismar edilmektedirler.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Oldukça karmaşık bir yapısı olan enformel ekonomi kavramı, otoritelerin bilgi ve denetiminden
kaçırılarak gerçekleştirilen enformel ekonomik faaliyetlerin oluşturduğu piyasadır. Kara
ekonomi, nakit ekonomisi, gizli ekonomi, saklı ekonomi, kayıtdışı ekonomi, yasadışı ekonomi,
enformel sektör, yeraltı ekonomisi, gözlenemeyen ekonomi gibi farklı tanımları da yapıldığını
ve bu farklı tanım ve adlandırmaların enformel ekonominin incelenmesinde önem arz ettiğine
değinildi. Enformel ekonominin formel ekonomi ile olan bağları ya da ilişkisi de Bağımlılık
Teorisi Okulu’nun görüşleri doğrultusunda aktarıldı. Yine enformel ekonominin tanımlarına
yer vererek sebep ve sonuçlarını da anlamaya çalıştık. Buna göre araştırmalardan elde edilen
verilerle ülkelerde enformelliğin boyutlarını ele alıp, enformel ekonominin hem ülkeler hem de
bireyler için olumsuz sonuçlarının neler olabileceğine odaklanıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi enformel ekonominin sebepleri arasında gösterilemez?
a) Vergi yükümlülerinin ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmemeleri
b) Toplumlarda ahlaki anlayışın olumsuz yönde değişmesi
c) Niteliksiz işgücüne istihdam yaratılması
d) Bazı sektörlerde denetleme faaliyetlerinin zor olması
e) Toplumun kültürel yapısı ve eğitim düzeyi
2) Aşağıdakilerden hangisi insanların enformel ekonomiye dahil olmalarına sebep olan
sosyal sebepler için doğru ifadelerdir?
I. Tarımda makineleşme ve kırın iticiliği ile kırdan kente göç kayıt dışı istihdam için
işgücü kaynağı olmuştur.
II. Toplumsal cinsiyet ayrımında daha çok kadınlar enformel ekonomiye dahil olurlar.
III. Ekonomik krizler gelişmiş ülkelerde de enformel ekonominin görülmesinde
etkendir.
a) II b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
3) Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri enformel ekonominin sebepleri
arasında gösterilebilirler.
I. Coğrafyaya bağlı olarak formel ekonominin aktörleriyle kurulan dayanışma
II. Formel ekonomide düzensizlik ve karışıklıklara sebep olan ani krizler
III. Formel ekonominin kurallarına bilinçli olarak direnme
a) I

b) III

c) III

d) II ve III

e) I, II ve III

4) Aşağıdakilerden hangisi enformel ekonominin makro sonuçları içinde yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Devletin temel gelir kaynağı olan vergi gelirlerini azaltması,
Ekonomik, sosyal, siyasal hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanılamaması,
Milli geliri ve istihdamın olumsuz yönde etkilenmesi,
Uygulanacak ekonomi politikalarının yeterince etkin olamaması,
Haksız rekabete neden olan ekonomik koşulların gelişmesi,

5) Kentleşmeyle ile birlikte enformel ekonominin ortadan kalkacağı öngörüldüğünden
modern, verimli kapitalist ekonomiye geçişte bir __________________ olarak
nitelendirilmiştir. Boşluğa hangi ifade gelmelidir?
a) Tampon mekanizma
b) Güvenlik ağı
c) Destek ağlar
d) Geçiş ağı
e) Enformel ağ
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6) Castell ve Portes’un geliştirmiş olduğu tanıma göre benzer faaliyetlerin düzenlendiği
bir sosyal çevrede devlet kontrolü ve düzenlemelerinin dışında kalan gelir getirici faaliyetlerin
tümüne ___________________________ denir.
7) Yaşanan ekonomik krizler ve artan yoksulluk da enformel ekonominin temel
sebepleridir. (D / Y)
8) Yabancı sermaye kullanımı enformel ekonomilerde sıklıkla karşılaşılan bir olgudur.
(D / Y)
9) Enformel ekonomilerin varlığı gelişmişliğin bir göstergesi olarak değerlendirilirler.
(D / Y)
10) Enformel ekonomi ücretler ve iş güvencesinde bozulmaya yol açtığı için
küreselleşmenin sonuçları arasında değerlendirilmektedir. (D / Y)
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Cevaplar
1) c
2) e
3) d
4) b
5) b
6) Enformel ekonomi
7) Doğru
8) Yanlış
9) Yanlış
10) Doğru
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9. PİYASA VE GİRİŞİMCİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. İktisadi ve kültürel bir fenomen olarak girişimci kimdir?
9.2. Girişimcilik hakkında Weber, Sombart, Schumpeter ve McClleland’ın görüşleri
nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kendinizi girişimci olarak düşünebiliyor musunuz? Bir girişimci nasıl özelliklere sahip
olmalı?
Girişimcilik hakkında düşünürler nasıl fikirler ileri sürmüşlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Girişimci tanımı

Öğrenci, iktisadi açıdan ele Farklı tanım ve yaklaşımlar
alınan girişimcinin aynı öğrenciye aktarılır.
zamanda kültürel ve sosyal
ögelerle hareket ettiğini
öğrenir.

Girişim ve girişimciliğin Öğrenci,
iktisatçı
ve Öğrenciye kuramlar aktarılır
açıklanmasında kullanılan sosyologların girişimciliği ve konuyu nasıl ele aldıkları
teoriler
nasıl açıkladığını öğrenir.
konu
sonunda
karşılaştırılarak anlatılır.
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Anahtar Kavramlar








Girişim
Girişimcilik
Rasyonalizasyon
Burjuva ruhu sentezi
Yaratıcı yıkıcılık
Başarı güdüsü
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Giriş
Bu bölümde girişimciliği sadece kültürel bir değer olarak değil aynı zamanda, iktisadi
alanda bir fenomen olarak ele alacağız. Girişimcilik, sosyal ve kültürel yapının imkânlarını en
rasyonel şekilde kullanmakla ilgilidir. İktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda
da değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatıcısı durumundadır. Bazı sosyal yapılar, girişimci ruh
ve kültürü baskılarken, bazıları teşvik eder. Girişimci kültür, gelişme ve kalkınma için zengin
bir potansiyel taşır. İşte biz bu bölümde girişimci kültürüne ve karakteristiklerine özellikle
iktisat sosyolojisinin Alman geleneğini temsil eden isimlerin görüşleri ile açıklık getirmeye
çalışacağız.
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9.1. Girişimcilik
Çevremizde herhangi bir iş kurmak yerine maaşlı bir işte çalışmaya razı kişilerle hepimiz
karşılaşmışızdır. Hatta bazıları “azıcık aşım kaygısız başım” ata sözü adeta zihinlere
kazınmıştır. Girişimci ya da girişimcilik kavramına yüklenen çeşitli anlamlar vardır. Temel
olarak anlamda bir işletmeye sahip olan ve onu çalıştıran kişi girişimcidir. İktisatta girişimci
kavramı, kâr etmek umuduyla sermaye ve benzeri kaynakları yatırıma yönelten ve böylece risk
alan ya da kıt kaynakları koordine ederek yönlendiren, işinde uzmanlaşmış kişiler için
kullanılır.
İktisat sosyolojisinde ise girişimci, toplumun kültürünü daha iyi bilerek ve toplumla daha çabuk
uyum sağlayan geleneksel işletme sahibi ya da profesyonel yöneticilere karşılık gelmektedir.
Bu kavram bazen de daha küçük, ancak büyümekte olan ve başarılı bir işletme sahibini veya
kurucusunu ya da serbest meslek sahibi kişileri kapsayan bir anlamda kullanılmaktadır.
Genel olarak girişimcilerin sterotipleri incelendiğinde üç temel niteliğin ön plana çıktığı
görülmektedir.


Başarı ihtiyacı: Başarı arzusu ile bireyin mükemmellik standardını kapsar.



Risk alma gönüllüğü: Girişimcinin alacağı riskler kendi özel durumuna göre değişebilir.
Girişimci birey, parasını yatırarak finansal risk, girişimci olmak üzere güvenli işini
bırakarak kariyer riski veya işin başarısız olması ihtimali sebbeiyle psişik risklere maruz
kalabilir.



Kendine güven: Bireyin karşısına çıkan zor durumlarla mücadelesi ancak kendisine
güvenmesi halinde mümkün olabilir. Kendi yetenekleri ve kaynakları ile problemleri
çözebileceğine inanç girişimcinin önemli bir niteliğidir.

Genel olarak girişimci davranışlarının, toplumun sosyo-kültürel yapısı ile alakalı olduğu bilinen
bir gerçektir. Özellikle yapının, ekonomik aktör olan girişimci üzerinde meydana getirdiği
etkiler sosyolojinin ekonomi üzerindeki varlığını, birçok toplum bilimci ele almıştır. Özellikle
de girişimci tavırları besleyen kültürel alt yapı önemlidir. Sözgelimi Burma'da çocuk yetiştirme
düzeni üzerine yapılan bir araştırmada çocuk yetiştirme ve normal düzeydeki IQ ile her
toplumda yeterince potansiyel girişimci yaratılabileceğini ileri sürmektedir. Ancak girişimcilik
basit, rasyonel tavırlı iktisadi adamdan farklı olarak spesifik bir şahsiyet ve tavır gerektirir.
Özellikle girişimci, sanayi toplumları için öne çıkmış bir aktör tipidir.
Mannheim girişimciliğin, modern insanın bir özelliği olarak, bireyin düşünsel gelişimlerinin ve
tutumlarının, bir bütün olarak, içinde yaşadığı toplumsal yapıların bir yansıması olduğunu ileri
sürmüştür. Bireyin günümüzde varoluşsal durumuna uygun hale gelmesinin ancak tarihsel ve
toplumsal olarak şekillendikten ve gerçek gerilimleriyle günümüz motivasyon biçimlerini
içselleştirdikten sonra gerçekleşeceğini belirtmektedir. Bu sebeple çeşitli dönemlerde
toplumun, davranış ve zihniyetinin analizi, girişimcilik tavrının belirlenmesine yardımcı
olacaktır.
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Girişimcilik aslında bir takım kişisel niteliklerle (doğuştan getirilen) ilişkili olmakla ve
toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısıyla sıkı bir bağ ile, yani toplumun değer ve norm
sistemleri, politik, iktisadi ve sosyal koşulları, girişimci edimleri fazlasıyla etkilemiş olsa da sosyo-kültürel koşullar, bireyin dünyayı algılama biçimine ve hayatı yaşama tarzına büyük
ölçüde tesir etmektedir. Bireyin içinde yaşadığı sosyal çevre, kişiye belli stereotip yargılar,
inançlar, kanaatler kazandırmakta, ona belli şekilde davranması konusunda telkinlerde
bulunmakta, bazı davranışları teşvik edici bazılarını ise engelleyici rol oynamakta ve sonuçta
bireyin, yaşama ilişkin geliştireceği tepkilere yön vermektedir.
Ayrıca girişimciliğe özgü bakış açısı, tutum ve davranış ölçülerinin her birinde, kültüre gömülü
farklılıkların izini sürmek mümkündür. Zira, farklı kültürel havzalar girişimcilik edimlerini de
farklılaştırmakta ve değişik etkenlerin girişimci edimleri belirlediği görülmektedir. Örneğin
kimi kültürlerde daha önce değindiğimiz gibi din (Protestanlık) girişimci davranış üzerinde
etkili olurken, kimi toplumlarda başarı, yükselme hırsı, şeref/onur, sınıf atlama isteği,
rekabetçi/mücadeleci eğilimler gibi faktörler etkili olabilmektedir. Elverişli toplumsal koşullar
girişimcilik için gerekli, motivasyon, başarı güdüsü, atılganlık, risk alma, biriktirme, yenilik ve
değişimcilik gibi hususlara açıklığı pozitif etkilemektedir. Bu değerlere yaslanan kültürel
ortamlar kuşkusuz girişimcilik potansiyelini arttırmakta ve dinamik bir iktisadi-sosyal bünye
vücuda getirmektedirler.
Girişimci ruh ve davranış kalıpları bir kere oluştuktan sonra, onlar da toplumu, toplumsal yapıyı
ve kültürü farklılaştırmakta, değişimci/yenilikçi bir süreç başlatmaktadırlar. Girişimcilik,
yenilikçilik ve değişim üzerine odaklandığından, dinamik bir iktisadi sistem, kaynak ve
imkânların maksimum değerlendirmesini getirmektedir. Aynı zamanda, yeni iktisadi ilişkiler,
yaşam biçimleri, politik iklim ve de yeni bir toplum inşasına kapı açmaktadır. Girişimci
anlayış/felsefeler, özgür teşebbüs ve bireyci kültürün ikamesini olanaklı kılmakta; bu da
sonuçta, akışkan sosyal ilişkiler, proaktif birey, değişken ve refah üreten bir sosyal bünyenin
ortaya çıkmasına destek vermektedir. Girişimci edimler yaygınlaştıkça da, girişimciliğin politik
inşası ve buna uygun düşünsel akımlar (liberteryan düşünce, liberal demokrasi vs.) da gelişme
imkânı bulmaktadır.
Kendisi de bir üretim faktörü olarak diğer üretim faktörleri sermaye, emek ve toprağı bir araya
getiren girişimci unsur tarihi süreçte farklılıklar geçirerek günümüzde de varlığını
sürdürmektedir. Weber'in rasyonalizasyon, Sombart’ın geist ve Schumpeter'in de yaratıcı
yıkıcılık kavramları bu bakımdan önemlidir.

9.2. Girişimcilik ve Yaklaşımlar
9.2.1. Rasyonalizasyon İlkesi
Weber'e göre girişimciliğin oluşumunda kapitalist ruh canlandığı ve etkili olduğu her yerde
eylem aracı olarak para stoklarını yaratarak, yeni bir toplumsal düzenin temellerini
oluşturmuştur. Kapitalizmin özü, hedefi kârın maksimizasyonu ile araçları çalışma ve üretimin
akılcı örgütlenmesi olan girişimde yatar. Akılcı bir disiplinle kâr elde etmek düşüncesi Batı
Kapitalizminin tarihsel olarak kendine özgü niteliğidir. Bütün bilinen uygarlıklarda kazanç elde
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etmek isteyen, para heveslisi tüccarlar olmuştur. Bu insanlar kâr isteklerini fetihlere,
spekülasyona ya da maceraya dayandırmışlardır. Batı Avrupa Kapitalizmini niteleyen, ona
özgünlüğünü veren ise kâr arzusu değil kârın maksimizasyonunu rasyonelleştirmeye, hesap
yapmaya ve disipline dayandırmış olmasıdır. Rasyonalizasyon bu anlamda kapitalizmi,
kapitalizm öncesi toplumlardan ayırt eden bir ölçü olmaktadır. Weber için kapitalizm kendi
başına yaygın ve birleştirici bir bütündür, öteki kurumları kendi kavrayışı içinde eritir ve çok
sayıda kurumsal etkileşim rasyonelleşme yönünde etki yaparak, bir dizi dönüşüm geçirir.
Weber kapitalizmi siyasal ve sanayi olarak ikiye ayırır. Siyasal kapitalizmde kâr olanakları,
yine para ekonomisi ile başlasa da fetihlere, savaş ganimetlerine ve siyasal yönelimin nüfus
tekeline bağımlıdır. Emperyalist, sömürgeci, serüvenci/yağmacı ve vergici kapitalizm olan
siyasal kapitalizmin başlıca tarihsel örnekleridir.
Çağdaş sanayi kapitalizm ise özgül bir üretim disiplini ve bunun kapitalizm öncesi üretim
biçimlerinden farklı olmasıdır. Burada rasyonel işleyen bir üretim sisteminin, eski adetler
yerine kapitalizmin kendi çıkarlarına göre ikame edilmesidir. Bu yaklaşım, hayatın her alanına
uygulanma sürecini de başlatmıştır.
Özünde bir muhasebe, araç-amaç değerlendirmesi yapma biçimi olan rasyonalite araçsal ve
özsel olarak iki şekilde incelenir. Araçsal rasyonalite; hedeflenen bir amaca ulaşmak için
düşünülen mümkün en iyi yoldur ve iktisadi eylemin mantıksal değerlendirilmesinden ibarettir.
Araçsal rasyonalite teknik etkinlikle yakından ilişkilidir ve mantıksal genellemelere dayalı
karar ve uygulama yöntemlerine işaret eder. Özsel rasyonalite ise iktisadi davranışlar ile
toplumsal davranışların bilinçli etkileşimlerini içerir. Yani iktisadi davranışın mantıken doğru
ya da yanlış olmasının ötesinde bireyin inanç sistemi ile tutarlılığı değerlendirilir. Geleneksel
ve değerlere dayanan eylemleri içerir.
Dolayısıyla değişik kültürel ve sosyal çevrelerde görülen farklı rasyonelleştirme biçimlerinin
hangi alanlarda ve hangi yönde geliştiği çağdaş Batı ölçülerine göre değerlendirilmesi
gerekmektedir. Weber ekonomik etkilerin önemini yadsımamakta ancak kâr hırsının sadece
sanayi kapitalizmine özgü olduğunu da düşünmemektedir.
Weber kapitalist tipteki örgütlenmenin temel dayanakları olan piyasa koşulları, sermayenin elde
ediliş biçimleri ve özgür emek arzının ekonomik faaliyeti nasıl etkilediğini ele almıştır. Bu ön
koşulların en kritik olanı, iktisadi faaliyetlerin akılcı bir hesaplama sistemine bağlanmasıdır.
Çift taraflı defter tutma ve karşılıklı zorunlu hesap sonucunda ortaya çıkan denge, ekonomik
faaliyete akılcılığın egemen olmasını gerektirir.
Weber buradan hareketle mülkiyet ve üretim araçlarının girişimcinin özerk kullanım alanına
girdiğini vurgulayarak, bu özerkliğin kadim sınırlandırmaların ortadan kalkması ile akılcı
teknikleri ve mekanizasyon yoğunlaşmasını da beraberinde getireceğini belirtir. Ancak tüm
bunların temeli, piyasada özgün emek arzının varlığıdır. Özgün emeğin mevcudiyeti Batı
kapitalizminin özgül niteliklerinin başında gelir ve onu diğer kapitalizmlerden ayırt eder:
“Tamamen ekonomik açıdan bakıldığında evrensel bir kültür tarihinde ana sorun, kapitalizmin
kendini değişen biçimlerde ortaya koymasıdır; yani maceraperest ya da ticari ya da savaş,
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siyaset, işletme ve kazanç biçimlerine dayalı kapitalizm olarak ortaya koyması değildir. Fark
daha çok, özgür emeğin rasyonel bir biçimde örgütlenmesini içeren ve burjuvaziye dayalı
işletme kapitalizminin olmamasındandır".
Weber niteliklerine göndermeler yaptığı bu gelişmelerin nasıl olup da Batı'da ve sadece Batı'da
ortaya çıktığı sorusuna “Kapitalizmin Ruhu” kuramı ile yanıt aramaktadır. Kapitalizmin ruhu
iktisadi eylemi akılcı kılan bir mesleğe dayanır. Burada söz konusu olan mesleğin kendisinin
akılcı olup olmaması değil, fakat buna dayalı iktisadi davranışın kendisinin akılcı olmasıdır ki,
bu da Protestanlıkta mevcuttur.
Weber, Batı dünyasındaki girişimciliğin genel karakteristikleri şöyle sıralar:


En önemli değer olan üretime imkan veren ve çalışmanın ibadet olarak kutsallaştırıldığı
yeni bir ahlaki tavır, asketizme ve dünyevi zevklerden arınmaya verilen önem, sürekli
çalışmanın yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak görülmesi ve kişisel mutluluğun bu
çalışmanın paralelinde tanımlanması,



Dünya / öte -dünya ayrımının oluşması ile dünyevi faaliyetlerin maddeselleşmesi ve
pragmatizmin egemen kılınması,



Servet artışının, üretimi devam ettiren ve büyümesine olanak veren bir yapıda
kullanılması,



Geleceği planlamak,



Meslek sahibi olmanın önemi ve kişisel faaliyetlerin mesleki alan ile sınırlandırılması,



Hesap ve akılcılığın en önemli kişisel özellik olarak görülmesi ve hayatın tüm
alanlarında bu anlayışın egemen kılınması,



Kârın ve verimliliğin kutsanmasıyla birlikte, ekonomik başarıya yönelik kişisel
motivasyon, bireyselleşmenin önem kazanması



İş ile özel hayatın birbirinden ayrışmasıdır.

Sonuç itibariyle Weber kapitalizmin niçin önce Batı Avrupa'da ortaya çıktığını araştırmıştır.
Dolayısıyla bu yaratıcı sınıfı, Weber, organizasyon yapısı ve bunu yaratan güçlerin Batı dünyası
dışında oluşmadığını ileri sürerek her şeyden önce, geçmişte oluşan hazırlayıcı koşulların
beraberinde, önemli bir zihniyet dönüşümüne de işaret etmiştir. Ekonominin getirdiği
ihtiyaçları betimlemeye çalışmıştır. Önceleri Katolik inancı vardı, bu bir dogma idi. Zamanla
iktisadi piyasalarda yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bunun neticesinde, protestan anlayışı oluştu ve
bu anlayış modern kapitalizmi doğurdu.
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9.2.2.Girişim-Burjuva Ruhu Sentezi
Sombart’ın yaklaşımı, ekonomik analizlerdeki herhangi bir özellikten daha çok, çağın
yaşantısını renklendirmiş olan girişim ya da serüven ruhu ile hesaba ve akılcılığa dayanan
burjuva ruhunun bir sentezidir.
Dolayısıyla Sombart'ın ekonomik sistemi üç ögeden oluşur: örgütlenme biçimi, ruh (spirit) ve
teknoloji. Ayrıca bu sistemin ruhuna egemen olan üç ilke ise kazanım, rekabet ve akılcılıktır.
Kapitalist sistemde ekonomik faaliyetin amacı parasal kazanımdır. Bu kazanımın içeriği de
rekabet olarak şekillenir. Rekabet kazanımın doğasında vardır ve normatif bir düzenlemenin
olmadığı, kazanımına nicel sınırların konmadığı bir durum olarak ortaya çıkar. Yani
düzenlemelerin, sınırlamaların olmadığı bir özgürlük ortamında (piyasa sisteminde) birey,
sadece kendi gücüne dayanarak risk alır. Kazanım, rekabet ve riskin ilişkisinden akılcılık ortaya
çıkar ve bu, kapitalizmi kendisinden önceki ekonomik sistemlerden ayırır. Ancak Sombart'ta
akılcılık birey için varsa da sistem içinde irrasyoneldir. Kazanım ve rekabet ilkeleri sistemi
irrasyonele götürmektedir.
Sombart kapitalizmin üç dönemden geçtiğini belirtir:
1. Erken kapitalizm dönemi 1200'lerde başlar ve 1750'lerin sonuna dek sürer. Bu dönem
küçük ölçekli, mekanize olmamış ev sanayilerinin yaygınlığı ile damgalanır. Ekonomik
ortam feodal davranışlarla belirlenmiştir ve ekonomik faaliyetler esas olarak kişisel
ilişkilerle yürür.
2. Tam kapitalizm dönemi (full capitalism) 1750'lerde başlayan ve I. Dünya Savaşı'na dek
süren dönemdir.Sisteme niteliğini kazandıran özellikler (kazanım, rekabet, risk) bu
dönemde belirginleşmiştir. Bu dönemle sanayi devrimi dönemini kastetmektedir.
3. Geç kapitalizm dönemi ise I. Dünya Savaşı sonrası başlar. Bu dönem sanayileşmenin
tüm dünyaya yayıldığı dönemdir. Ekonominin saf öğeleri silinmeye yüz tutmuş, karma
yapı oluşmuştur. İlkelerde bazı değişiklikler ortaya çıkmış ve geist ortadan kalkmamışsa
da eski önemini ve işlevini sürdürme yeteneğini geniş ölçüde yitirmiştir.
Sombart kapitalizmin ruhunun rasyonel olduğunu ortaya koyar ve evrimsel bir çizgiye oturtur.
Ona göre kapitalizmin ruhu karşıtlıklar arasındaki farktan doğar:


Rasyonalizm ile Irrasyonalizm,



Spekülasyon ile Ölçümleme,



Burjuva Ruhu ve Soyguncu Ruhu,



Maceracılık ve Erdemlilik.
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9.2.3.Yaratıcı Yıkıcılık
Girişimciliği sırf kar elde etmek isteyen kişiler olarak görmek eksik bir yaklaşımdır. Habuki
kişinin duyduğu hanedanlık arzusu ve yeni piyasaların, rakiplerin ve yaratıcılığın fatihi olma
arzusu gibi duygular da insanları girişim eylemi içinde olmaya itebilmektedir.
Schumpeter’in kuramında çeşitli güdüler öne çıkmaktadır. Girişimcinin işlevi yaratıcılık
(innovation) kavramı çerçevesinde de belirlenir. Schumpeter de Weber'e benzer biçimde,
geleneksel ekonomilerin enerjik girişimciliği kendi içinde büyüttüğünü savunur. Ancak
Weber'de anahtar kavram kapitalizmin ruhu iken, Schumpeter'de ise ekonominin talep
parametrelerini ve temel teknolojik parametreleri değiştirme becerisini içeren yaratıcılıktır.
Schumpeter'e göre kapitalizm, kendine özgü özelliği sebebiyle ekonomik bir değişim metodu
ya da tipidir ve durağan değildir. Kapitalizmin bu gelişmeci niteliği, yalnızca ekonomik hayatın
sürekli değişen bir ekonomik ve sosyal ortam içinde akmasından ve değişmelerin ekonomik
aksiyonun verilerini de değiştirmesinden ileri gelmektedir. Schumpeter değişmeyi yaratan
faktörün savaşlar, ihtilaller veya nüfus artışları ya da para sistemlerinin kaprisleri değil;
kapitalist teşebbüs tarafından yaratılan yeni tüketim maddeleri, yeni üretim metotları, yeni
ulaşım metotları, yeni pazarlar ve yeni sanayi üretim örgütlenmeleri ve çeşitleri olduğunu
vurgular.
Yeni milli pazarların ya da dış piyasaların açılması, el sanatları atölyelerinden yoğun ve büyük
işletmelere geçiş (U.S. Steel gibi), kapitalist sistemi durmadan yenilenme havasında tutmakta;
bütün bu elemanlar gene devamlı olarak eski faktörleri yok etmekte, yenilerini yaratmaktadır.
Bu yaratıcı yıkım gelişimi kapitalizmin esas temelidir; ister istemez her kapitalist teşebbüs er
geç bu gelişime uymak zorundadır. Yeni bir meta üretmek ya da eski bir metayı yeni bir biçimde
üretmek için bir buluşu -denenmemiş bir olanağı- kullanarak yeni bir hammadde kaynağı ya da
mamuller için yeni bir pazar bularak, bir sanayiyi örgütleyerek vb. üretim düzeninde reform ya
da devrim yapmaktır. Ekonomide refah ve durgunluk dönemlerinin esas sorumlusu
müteşebbisin bu faaliyetleridir.
Schumpeter yaratıcılık sürecinin gerektirdiği insan tipinin bir toplumda nadir bulunan bir
yetenek, kendi deyişi ile şarkı söyleme yeteneği kadar az bulunur bir yetenek gerektirdiğini
belirtir. Bu yetenek müteşebbisin işlevinin esas olarak işlerin yürütülmesi olduğunu vurgular.
Burada Weber'in aksine, Schumpeter’in ekonomik liderleri olan girişimcilerin sosyal, kültürel
ya da dinsel değişkenlerin bir fonksiyonu olmadığını belirtmek gerekir. Girişimciler genellikle
etnik olarak homojen yapılardan ortaya çıkan, güce atavistik (atalara çekme) olarak yönelen ve
bununla motive olan bireylerdir.
Schumpeter girişimcinin üç niteliğini vurgular:


Belirli bir amaca yönelme,



Geleceğe olan inanç ve
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Düşüncenin sıkı alışkanlık kalıplarını aşabilme kapasitesi.

Weber'den değer ve fikir sistemlerinin biçimlendirdiği toplumsal yapının rasyonel hali,
Sombart'tan “evrimci gelişme çizgisi ve bu çizgi içinde geistin yeri ve önemi” ve
Schumpeter'den de “kapitalist gelişmeye rasyonel olarak yönelen yaratıcılık” kavramlarının,
ödünç alınması ile modernleşmeciler kendi kuramlarını ideal birey - ideal toplum modelinin
şemalaştırmasına dönüştürmüşlerdir.
Evrimsel gelişme çizgisi içinde
a) Hangi toplumun evrensel değerlere göre saptanmış nitel ölçütlere ne oranda uygun olduğu,
b) Eldeki resmin olması gereken tabloya uymaması durumunda ne gibi “iyileştirmeler”
önerileceği ve uyumsuzluğunun nedenleri üzerinde durmaktadırlar.
Nedenin bireysel mi yoksa yapısal mı olduğuna ilişkin soru ise girişimci analizinde temel yola
çıkış sorusunu oluşturmaktadır. “Kalkınmada bireyin rolünün ne olduğu ve ne derece önemli
olduğu” biçiminde şekillenen bu soru, 1970'lerde yapısal dönüşümleri açıklamakta kullanılan
en gözde kavram olan ‘girişimci’ye bakışın kuramsal temelini de oluşturmaktadır. Kilby'nin
deyişi ile kalkınmayı açıklamada modernleşmeciler için bir kayıp parça addedilen girişimci
birey ve girişimsel performansa ilişkin açıklamalar, Lauterbach'ın da belirttiği gibi Batı
kökenlidir ve bu deneyimin ışığında değerlendirilirler. Ancak temel kabul, ekonomik
gelişmenin zorunlu olarak girişimcilik ruhu ile olabileceği ve bunun da yenilikçilik, rekabetçilik
ve risk alma vb. ölçütlerle tanımlanabileceğidir.
Girişimciliğe ilişkin nedensel sorgulamalar, karşımıza yukarıda da belirtildiği gibi, ya neoSchumpeterian düşünceler gibi psikolojik varyasyonlar ya da kültürel ve sosyal gruplar arasında
bir “başarı ihtiyacı”nın yaygınlaşması veya kendi bağrından girişimci mantığı yükselten bir cins
kişisel oluşum etkileri olarak yanıtlanır.
Girişimcinin varlığı iktisat bilimi açısından başlıca iki sebeple problematiktir. Öncelikle daha
önceki bölümlerde de ele aldığımız gibi neo-klasik iktisat yaklaşımı, piyasayı bireylerin serbest
bilgi sahibi olma ve karar verme süreçlerinin sonucu oluşan bir olgu olarak vurgulamaktadır.
Bu durumda herkesin karar verme sürecinin matematik kurallarla optimize edildiği bir yerde
girişimcinin özel bir rolünden bahsetmek mümkün değildir.
İkinci olarak ise Ortodoks kuramlarda, arz ve talebe ilişkin dengenin (kıt kaynaklar
kullanımında vb.), insan unsuru içermeyen biçimlerde kuramlaştırılmasıdır. Ancak Casson,
ekonomik büyüme/kalkınma vb. söz konusu olduğunda girişimci rolünün odak noktası haline
geldiğini belirtir.
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9.2.4. Başarı Gereksinimi
“Tam belirleyici çevresel faktörler” yaklaşımına tamamen zıt bir kutuptan gelen cevap,
McClelland'ın yaptığı çalışmalar, bireylerin başarı arzusu ile iktisadi gelişme arasında bir ilişki
kurmuş ve başarıyı daha çok bir saik olarak nitelendirmiştir. McClelland'ın başarıya duyulan
gereksinimi girişimsel davranışın temelini oluşurur. Bu süreç ailede sosyalleşme ve bireyin
başarı ihtiyacı arasında nedensel olarak var olduğu düşünülen ilişkilerin belirleyicisidir.
Özellikle çocuk yetiştirme pratiklerinde başarı telkini ve başarıya duyulan ihtiyaç oldukça
önemlidir. Bunlar çocuk hikayeleri ve başarı düşüncesinin fantastik boyutlarına ilişkin ölçümler
yardımı ile ölçülmesi ve ülkelerin ekonomik gelişmelerinin çeşitli göstergeleri ile bunların
ilişkilendirilmesi temeline dayalıdır. McClelland. Ebeveyn-çocuk ilişkisi ve ailenin dinine
birincil önem atfederken, baba mesleği ve yaşamsal düzenlemelere (kölelik, poligami vb.) daha
az önem verir. Başarı ihtiyacı için değerler, tutumlar ve motiflere çok az önem vermekte, daha
çok psikoanalitik yapılar oluşturmaya çabalamaktadır.
McClelland en basitleştirilmiş biçimi ile üst düzeyde başarı ihtiyacı olduğu tespit edilmiş okul
çocuklarının işadamlığı mesleklerine yöneleceğine ilişkin bir varsayım geliştirir ve olası
mekanizmaların, yüksek başarı ihtiyacı olan bireyi hangi şartlar altında girişimsel mesleklere
yönlendirdiğini araştırır. “Ancak bir yandan kitabını yoğun istatistik analizlere dayandırırken
diğer yandan yeterince tanımlanmamış değişkenler, önyargılı bir örnekleme verisi ve zayıf bir
biçimde bağlantılandırılmış çoklu tartışmalar platformu nedeniyle ciddi sistematik ve kuramsal
problemleri vardır.
McClelland destek aldığı kadar çok eleştiriye de konu olan çalışmasında 20 çeşit meslekten
(bunların sadece dördü girişimsel mesleklerdir ve bu sayıya fabrika yöneticiliği de dahildir)
hangilerinin, (sahip oldukları karakteristiklerin bu mesleklere tekabül ettiğinin farkında
oldukları düşünüldüğü için) seçilen gençlerce meslek olarak benimsendiğini incelemiştir.
Temelde başarı katsayısı yüksek bir toplumun daha enerjik girişimciler üreteceği ve bunun da
ekonomik gelişmeyi daha bir hızlandıracağı varsayımı ile yapılan çalışmada meslek ile başarı
katsayısı arasındaki tek pozitif korelasyon (16 ile) ABD öğrencilerinde bulunmuştur. Diğer
ülkelerde korelasyon 0'a yakın ve istatistik olarak anlamsız iki ülkede ise negatiftir. Kısacası
girişimsel motivasyon ile girişimsel mesleklere yönelme arasında ilişkiye dair hiçbir kanıt
yoktur.
Mc Clelland ikinci olarak “girişimsel mesleklerin prestijinin, bunlara yönelen bireylerin başarı
ihtiyacı olup olmadığı ile belirlendiği” biçiminde bir hipotezi sınamıştır. Bu beş ülkedeki
öğrenci örneklemi için dolaylı ölçümler olarak kullanılan 20 mesleğe yönelmede bir ortalama
ilgi/yönelme bulunamamıştır. Tüm ülkelerde girişimsel meslekleri sevme/ilgi ortalamanın
altındadır ve başarı ihtiyacı ile girişimsel meslekleri sevip-yönelme arasındaki ilişki istatistik
olarak anlamlı ancak negatiftir.
Sınanan üçüncü hipotez; orta-sınıf kökenli öğrencilerin üst-sınıf kökenli olanlara oranla, üstdüzey mesleklerde daha az başarılı olması beklentisidir. Diğer iki hipotezde görülen
yanlışlamaların bu konuda da devam etmesine karşın McClelland'ın geliştirdiği ad hoc; “Üst
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sınıf çocuklarının kendilerini girişimsel mesleklerin kolayca büyüsüne kaptırmayıp, sosyal
prestij hiyerarşisine alt basamaklardan tırmanmayı yeğlemeleri”dir.
Öte yandan McClelland başarı ihtiyacını ölçmek için 22 ülkede; ilkokul kitaplarındaki
öykülerden edinilen başarı imajını bağımsız değişken olarak kullanarak, hipotezi test etmiştir.
Başarı ihtiyacı ile öykülerin imajı arasındaki ölçümlerde negatif ilişki bulunmuştur.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde girişimci bireylerin özelliklerini toplumsal ve ekonomik boyutlarıyla ele aldık.
Kısaca girişimcilik, kendi kendine yetebilme ve elde bulunan kaynakları en rasyonel şekilde
kullanabilme anlamına gelmektedir.
Girişimcilik aslında bir takım kişisel niteliklerle (doğuştan gelen) ilişkili olmakla ve toplumun
sosyo-ekonomik ve kültürel yapısıyla sıkı bir bağ içindedir. Toplumun değer ve norm
sistemleri, politik, iktisadi ve sosyal koşulları, girişimci edimleri fazlasıyla etkilemiştir. sosyokültürel koşullar, bireyin dünyayı algılama biçimine ve hayatı yaşama tarzına büyük ölçüde
tesir etmektedir. Girişimciliğe özgü bakış açısı, tutum ve davranış ölçülerinin her birinde,
kültüre gömülü farklılıkların izini sürmek mümkündür.
İktisat sosyolojisinin öne çıkan isimleri Weber, Schumpeter ve Sombart’ın girişimciliğe özgü
düşünceleri kapitalizmin yorumu olarak değerlendirilebilir. Farklı kavramlar kullanarak
girişimciyi tanımlayan ya da anlamdırmaya çalışarak bireyleri girişimciliğe yönelten saikleri
ortaya koymuşlardır. Böylece kapitalizm ve girişimcilik arasındaki etkileşimi analiz eden
düşünürlerin fikirlerini aktarmış olduk.
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Bölüm Soruları
1) Girişimci anlayış aşağıdaki hangi özelliklere sahip sosyal bünyenin ortaya çıkmasına
destek vermektedir?
I. Akışkan sosyal ilişkiler
II. Proaktif birey
III. Değişken IV. Refah üreten
a) I
b) II
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II, III ve IV
2) “Yaratıcı yıkıcılık” kavramını kullanan iktisatçı kimdir?
a) Joseph Schumpeter
b) James Dussenberry
c) Adam Smith
d) John Maynard Keynes
e) Max Weber
3) Sombart kapitalizmin üç dönemden geçtiğini belirtir. Aşağıdaki hangi şıkta bu üç
döenm doğru olarak verilmiştir?
a) İlkel – Tam - Geç
b) Erken – Tam - İleri
c) Erken - Tam - Geç
d) İlkel – Ticari - Sanayi
e) Erken – Olgun - Geç

içerir.

4) Özsel rasyonalite için aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri söylenebilir?
a) Geleneksel ve değerlere dayanan eylemleri içerir.
b) Bireyin inanç sistemi ile tutarlılığı değerlendirilir.
c)İktisadi davranışın mantıken doğru ya da yanlış olmasının ötesinde bir değerlendirme
d) İktisadi davranışlar ile toplumsal davranışların bilinçli etkileşimlerini içerir.
e) Hepsi

5) Girişimciliğin açıklanmasında Weber'de anahtar kavram kapitalizmin ruhu iken,
Schumpeter'de ise ______________________. Karşılaştırma nasıl tamamlanmalıdır?
a) Bireyin düşünsel gelişimlerinin ve tutumlarının, bir bütün olarak, içinde yaşadığı
toplumsal yapıların bir yansımasıdır
b) Serüven ruhu ile hesaba ve akılcılığa dayanan bir burjuva ruhu sentezidir.
c) Ailede sosyalleşme ve birey arasında nedensel bir ilişkiye dayanan başarı
gereksinimidir.
d) Ekonominin talep parametrelerini ve temel teknolojik parametreleri değiştirme
becerisini içeren yaratıcılıktır.
e) Hiçbiri
6) Max Weber, üst düzey başarı ihtiyacı ile işadamlığı mesleklerine yönelme arasında
bir bağlantıya ilişkin bir varsayım geliştirir ve yüksek başarı ihtiyacı olan bireyi hangi
şartlar altında girişimsel mesleklere yönlendirdiğini araştırır. (D / Y)
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7) Werner Sombart’ın girişimciliğe yaklaşımı, ekonomik analizlerdeki herhangi bir
özellikten daha çok, çağın yaşantısını renklendirmiş olan girişim ya da serüven ruhu
ile hesaba ve akılcılığa dayanan burjuva ruhunun bir sentezidir. (D / Y)
8) Schumpeter, girişimcinin üç niteliğini vurgular:
a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________
c) __________________________________________________________________
9) Max Weber’in farklı rasyonalite biçimlerini açıklayınız. Weber neden böyle bir ayrım
kullanır?
10) Joseph Schumpeter girişimciliğin hangi sebeplerle ‘şarkı söylemek kadar zor’
bulunan bir yetenek gerektirdiğini görüşünü savunmaktadır?
Cevaplar
1) e
2) a
3) c
4) e
5) d
6) Yanlış
7) Doğru
8) a) Belirli bir amaca yönelme, b) Geleceğe olan inanç c) Düşüncenin sıkı alışkanlık
kalıplarını aşabilme kapasitesi.
9) Açıklama sorusu
10) Açıklama ve yorum sorusu
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10. TÜKETİM TOPLUMUNU DOĞUŞU VE TÜKETİM TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Tüketim toplumu nasıl doğmuştur?
1.2. Tüketimi açıklayan ekonomik ve sosyolojik teoriler hangileridir?
1.3. Günümüzde tüketim nasıl şekillenmektedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular





Herhangi bir malın satın alınması sadece ihtiyaca mı yöneliktir?
Toplumda diğer bireylerin görüşlerine değer vermeseydik tüketimimiz nasıl
şekillenirdi?
Tüketimin günümüz toplumunda işlevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tüketim
ve
tüketimin Öğrencinin bugün daha da
toplumda nasıl şekillendiği
önem kazanan bir ekonomik
faaliyet tüketimin ne anlam
ifade ettiğini anlamasını ve
kendi tüketimi hakkında
düşünmesini sağlar

Geçmişten
tüketim
değişmenin
öğrencide
yaratılır.

günümüze
kalıplarındaki
aktarılarak
farkındalık

Ekonomik ve sosyolojik Öğrenci,
eğitim
aldığı
açıdan tüketim teorileri
disiplinde tüketime farklı
yaklaşımların
ve
aynı
zamanda
bu
teorilerin
sosyolojik
teorilere
de
yansıyabileceğini
veya
tamamen farklı yaklaşımlarla
açıklanabileceği öğrenir.

Literatürde
ele
alınan
ekonomik ve sosyolojik
açıdan tüketim teorileri ele
alınarak
benzerlik
ve
farklılıklar
aktarılır.
Modanın toplumu hangi
yönde
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Anahtar Kavramlar

Tüketim toplumu
Tüketimin sembolik anlamı
Gösteriş tüketimi
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Giriş
Tüketime atfedilen anlamlar günümüzde, geçmişe oranla oldukça farklılaşmıştır. Tatile çıkma,
internet üzerinden alışveriş yapmak, televizyon seyretmek hatta hayvanat bahçesine gitmek gibi
birçok nedenle uygulamakta olduğumuz tüketim eyleminin bu çeşitliliği haklı olarak tanımını
da güçleştirmektedir. Artık tüketimle ilgili çözümlemelerde tek taraflı ekonomik bir
yaklaşımdan ziyade giderek, semboller ve yaşam tarzları gibi çeşitli öğeleri içeren kültürel bir
yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır. Tüketim kavramı algılamamızdaki bu farklılık, birkaç
yüzyıl öncesinde sanayileşme ile yaşanmaya başlanan köklü toplumsal değişimlere
uzanmaktadır. İlk tüketim modelleri XVII. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de ortaya
çıkmıştır. Sonrasında yaşana endüstri devrimi ve kitle üretimi ürün sayısını ve çeşitliliğini
arttırmış ve bugünkü tüketim toplumları oluşmaya başlamıştır. Modern dönemin başlarında
tüketiciler için tüketim malları, yaşamlarında önemli bir rol oynamaya başlamış, toplumsal
grupları oluşturan insanlara sosyal statü kazandıran bir olgu olarak tanımlanmıştır. Bu
çalışmamızda toplumların değişen tüketim alışkanlıklarını, sadece ekonomik yönüyle değil,
sosyo-kültürel yönüyle de ele alacağız. Öncelikle tüketim toplumunun doğuşunu tarihsel süreç
içerisinde gelişimini, bireylerin üretici konumdan tüketici konuma geçişlerini inceleyeceğiz.
Daha sonra tüketim harcamalarının ihtiyaçlardan arzu ve isteklere yöneldiğini, günümüzde
alışveriş merkezleri ve marka kavramıyla moda deyimle “çılgınca” bir eyleme nasıl
dönüştüğünü anlamaya çalışacağız. Ekonomik açıdan ve iktisat sosyolojisi açısından tüketimi
açıklayan faktörlere de değinerek bitireceğiz.
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10.1. Tüketim
Sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmasına rağmen tüketim kavramına ilişkin tanımlar oldukça
yetersizdir. Bununla birlikte tatile çıkma, internet üzerinden alışveriş yapmak, televizyon
seyretmek hatta hayvanat bahçesine gitmek gibi birçok nedenle uygulamakta olduğumuz
tüketim eyleminin bu çeşitliliği haklı olarak tanımını da güçleştirmektedir. Tüketim iki farklı
açıdan açıklanabilir. İyimser yaklaşımda, tüketim değer yargılarından bağımsız bir kavram
değildir. Serbest piyasada yoğun çeşitlilikteki mal ve hizmetler, özgür ve rasyonel tüketicilere
sunulmaktadır. Diğer yandan tüketimcilikle özdeşleştirilen materyalizm, hedonizm, bencillik
ve bireysellik gibi olumsuz terimler tüketimin karanlık yüzüne işaret etmektedir.
Tüketim kavramı pek çok kuramsal yaklaşımda, herhangi bir ürün ya da hizmetin seçilmesi,
satın alınması, kullanılması, onarılması ve atılması olarak tanımlanır. Ancak tüketimin bu
tanımında ekonomik bir kavramsallaştırma söz konusudur. Oysa tüketim sadece mallara olan
arzunun uyarıldığı ya da yönlendirildiği bir satın alma olayı değildir. Tüketim her şeyden önce,
tüketicinin satın alınan nesne üzerinde yoğunlaştığı ve onu yeniden anlamlandırdığı sosyal ve
kültürel içeriklere sahip karmaşık bir süreçtir.
Aynı zamanda satılan malın nihai alıcının eline ulaşması süreci, hangi amaçlarla ve nasıl
kullanıldığı da tüketimin öncelikli bir konusudur. Dolayısıyla tüketimi sadece bir satın alma
edimi olarak gören geleneksel görüş, bireyin kimlik duygusunu ve sosyal konum algılamasını
etkileyebilecek seçimler için hayal gücünü kullanan kişi olduğunu göz ardı etmektedir.
Yani tüketime atfedilen anlamlar günümüzde, geçmişe oranla oldukça farklılaşmıştır.
Tüketimle ilgili çözümlemelerde tek taraflı ekonomik bir yaklaşımdan ziyade giderek,
semboller ve yaşam tarzları gibi çeşitli öğeleri içeren kültürel yaklaşım benimsenmeye
başlanmıştır. Tüketim eyleminin sadece tüketilen malların kullanım değeri için
gerçekleştirilmediği, daha sonra teoriler kısmında sosyolojik açıdan tüketim konusunda da
göreceğimiz gibi, bir de sembolik değeri olduğu ve bu anlamda malların değerinin içinde sosyal
prestij ve rekabet unsurunun varolduğu bir gerçektir. Mallar nötrdür ancak kullanımları
toplumsaldır.

10.2. Tüketim Toplumunun Doğuşu
Kapitalist ekonomik yapı içindeki ilk tüketim modelleri İngiltere’de XVII. yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkmıştır. İngiltere’de ticari tarımcılık, çiftlik arazileri, tarım işçiliği,, besin
maddeleri ve yeni tarz çiftliklerde üretilen malların satışıyla oluşan “yeni Pazar” gelişmiştir.
Bu pazarlarda çiftçilikle uğraşanların bir kısmı püritendi. Püritenizm üretim yapan kapitalist
aileleri işlerini genişletmeleri açısından etkilemiştir. Çünkü püriten kapitalistler, toplumun
diğer kesimlerini oluşturan aristokratlar ve kraliyet ailesi mensupları gibi lüks yaşam
biçimlerini tercih etmiyorlardı. XVII. ve XIX. yüzyıl arasındaki dönemde, özellikle
Protestanlık ve Püritenizm’den etkilenen ülkelerde tüketim kelimesi yok etmek, boşa harcamak,
israf etmek anlamlarında kullanılmıştır. Her ne kadar o dönemde aşırı seçkin tüketim, sosyal ve
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politik gücü temsil etse de siyasi ve ekonomik anlamda sosyal düzenin değerlerinden ayrılma,
ahlaki değer açısından ise boşa harcama hastalığı anlamına gelmektedir.
Protestanlık ve Püritenizmden etkilenen İngilizler; Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelere göre
moda giysiler, mücevher, evde ve restoranlarda yiyip, içmek gibi lüks tüketimlere yönelmeye
cesaret edemeyecek kültürel değerlere sahiptiler. XVIII. yüzyılın başlarında tarım ve
endüstriyel gelişmeler alanında İngiliz kapitalizminin ilerlemesi bu durumun bir sonucudur.
XVIII. yüzyılda önceleri küçük ölçekli eşyalar (çanak-çömlek, giyim eşyası, iğne, düğme gibi)
üretilmekteydi. İnsanların kendilerini ve evlerini süsleyebilecekleri ürün çeşitlerinin farkına
varmalarıyla bu yüzyılda bir tüketim devrimi yaşanmıştır. Dolayısıyla geniş ölçekli endüstriyel
üretimin temelleri o yıllarda, tüketimin böylesine gelişmesiyle atılmıştır.
Modern dönemin başlarında tüketiciler için tüketim malları, yaşamlarında önemli bir rol
oynamaya başlamış, toplumsal grupları oluşturan insanlara sosyal statü kazandıran bir olgu
olarak tanımlanmıştır. Tüketilen ürünler tüketicinin, bir toplumsal kimlik duygusuna sahip
olmasını sağlıyordu. 1860’larda şehir meydanları artık gezintiye çıkan insanların giysilerini
sergileyip, vitrinleri gezebilecekleri yerler haline gelmiştir. Yeni göçmenlerle gittikçe
kalabalıklaşan şehirler, çeşitli endüstri merkezleri çevresinde gelişmekteydi. Tiyatro, müzikhol,
spor salonları, sinemalar, eğlence merkezleri şehir ve kasabalarda yaşayanların sosyolojik ve
psikolojik gereksinimlerini karşılamaktaydı. Demek ki modern tüketim kalıpları, şehir ve onun
banliyölerinde oluşan metropollerde yaşamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Amerikan
aristokrasisinde erkekler, eşlerini ve kız evlatlarını zenginliklerini sergileyebilecek araçlar
olarak kullanmaktaydılar.
Amerikan otomobil üreticisi Henry Ford, seri üretim yoluyla ürettiği ilk otomobiller aracılığıyla
Batı kapitalizminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ford çalışanlarına yüksek ücret
ödeyerek ürettiği otomobilleri, çalışan kesimdeki ailelere satmayı amaçlıyordu. Bu, yirminci
yüzyılın ilk on yılında ABD’nin toplu üretim ve tüketim yönünde yükselişini sağlamıştır. Bu
üretimle başlayan döneme daha önce de bahsettiğimiz gibi Fordizm denmiştir. Fordizm, benzer
mallardan oluşan toplu bir pazarın tüketicilerini hedeflemekteydi. Toplu tüketim ABD’de daha
erken başlamış, Avrupa’daki modern kapitalizmde ise yirminci yüzyılın ortalarından itibaren
önem kazanmıştır.
Bu dönemde yeni tüketici grupları ortaya çıkmıştır. Bunlar satın aldıkları her şeyde reklamlar
aracılığıyla seçim yapmaya başlamışlardır. Marka imajı yerleşmiştir. Hedef kitle, henüz annebabalarıyla yaşayıp yüksek ücretli işlerde çalışan gençlerdi. Meslek sahibi sınıfın iki özelliği
tüketimi etkilemekteydi: gelir düzeyi ve meslek statüsü, Bazı sosyal bilimciler sosyo-ekonomik
sınıfı tüketicinin gelirinden ve harcama kalıplarından daha önemli bir belirleyici olduğunu
söylemektedirler.
1960’ların sonundan itibaren ağır endüstri inişe geçti. Böylece büyük gruplar halinde ağır
işlerde çalışan erkeklerin ve fabrikalarda yarı zamanlı hafif işlerde çalışan kadınların yaşam
koşulları değişmeye başladı. Erkek işsizliğinin artması tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi.
Gösterişli tüketimler yerine temel gereksinimler önem kazandı.
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1980’lerde tüketim analizinin yeniden ele alınmasından sonra batı toplumlarındaki yeni yaşam
tarzlarıyla ilgili çalışmalar başlamıştır. İlk büyük marketlerin açılması, alışveriş yapanlara tek
bir çatı altında yiyecekten, mobilyaya, çanak-çömlekten giysilere, mutfak araç-gereçlerinden
elektronik cihazlara kadar her ürünü bulma imkânı sağlamıştır. Özellikle bu dönemden itibaren
tüketimin yaşamlarında önemli bir rol oynadığı yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır. Belirli
giyim eşyaları ve ayakkabıların kullanımı, belirli müzik gruplarının, şarkıcıların veya futbol
takımlarının taraftarlığı yoluyla kimlik duygusunun oluşun süreci başlamıştır. Böyle
oluşumlara en çok 14-30 yaş arası geç gruplarında rastlanır. Tüketim zaman zaman özellikle
kadınları ilgilendiren bir etkinlik olarak da görülmüştür.
Yirminci yüzyılın sonlarında modern ve post-modern toplumsal yapıların analizi için kullanılan
kavram yine “kapitalizm” olmuştur. Çünkü 70’li yıllardan itibaren yaşanan gelişme ve
değişmeler ne olursa olsun özel sermayenin egemen olduğu bir ekonomik sistem içinde
yaşanmıştır. O halde “post-modern” diye tanımlanan yeni kapitalist gelişim dönemine
girilmesine rağmen “sermaye” kavramı geçerliliğini korumaya devam etmektedir. “Sermaye”
tüketim olgusu ve tüketici kültürü için her zaman gerekli bir kavram olarak kalır. Tüketimle
ilgili mal ve hizmetler ve çeşitli deneyimler sermaye yatırımlarının hizmetinde olmayı
sürdürürler.

10.2.1. Üretici Bireyden Tüketici Bireye
II. Dünya savaşı ile beraber Fordist anlayış ABD’nin dışında Avrupa ve Japonya’da kendine
hayat imkanı bulmuştur. Genel mantığı efektif talebin üretimle aynı seviyede olması olan
fordizmin, bu amacını hayata geçirilebilmesi için öncelikli olarak yeni bir tüketici kavramına
ihtiyacı vardı. Dünya savaşlarının bitmesiyle beraber toplumun tüm katmanları bu yeni
oluşturulan tüketici kalıbına sokulmaya başlanmıştır. Modernizm toplumsal yapısı nasıl bir
üreticiler toplumu ise küreselleşme ile beraber oluşan yeni yapı da tüketiciler toplumu olmuştur.
Eski tip modern toplum bireyleri öncelikli olarak savaşçı ve üretici olarak tanımlıyordu. Ancak
şimdi modern toplumlarda kitlesel endüstriyel işgücüne ve askerliğe olan ihtiyaç giderek
azalmakta, sistem bireyleri tüketiciler olarak değerlendirme ihtiyacındadır Özetleyecek olursak
yeni kapitalizmin temel sorunu karın azamileştirilmesi ile üretimin rasyonelleştirilmesi
arasındaki çelişki değil, potansiyel olarak sınırsız bir üretkenlikle ürünlerin piyasada
kendilerine tüketici bulma zorunluluğu arasındaki çelişkidir.
Batıda ortaya çıkan kapitalizm, küreselleşmeyi kullanarak tüm dünyaya yayılmak ve
sermayesini daha da arttırmak istiyor. Teknolojinin karşı konulamaz yükselişinin sürmesi ile
beraber iletişim ve ulaşım bağlamında dünya her gün daha da küçülmektedir. Öyle ki, içinde
yaşadığımız dünya daha sonra ele alacağımız gibi küresel köy olarak anılmaya başlanmıştır.

1.2.2. İhtiyaç ve Arzu Olarak Tüketim
İhtiyaçlar çeşitlidir ve sonsuzdur. Gıda biyolojik ihtiyaçken, fizyolojik ihtiyaçlar kavramı ile
psikolojik ihtiyaçlardan da söz edilmiştir. İhtiyaçların tatmini, iktisadi faaliyetin temelini
oluşturmaktadır. Mallar ve hizmetler fiyat karşılığı ihtiyaçları fiyat karşılığı cevaplandırmak
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amacıyla üretilir. İhtiyaçların önem ve değerleri zamanın ve koşulların gelişmesine bağlı olarak
değişmektedir.
Tüketime yönelik kapsamlı bir hizmet, mal ve deneyimler silsilesinin varlığının yanı sıra sürekli
olarak yeni ihtiyaçların yaratılması tüketim kültürünün temel özelliklerinden biridir. Diğer
taraftan, yeni ihtiyaçlar yaratılarak satın alma hevesinin canlı tutulması olgusu, gerçekte
üretilen malların etkin bir şekilde elden çıkarılmasına hizmet etmektedir. Bu nedenledir,
ihtiyaçlar ve mallar, özneler ve nesneler arasındaki ilişkiler kapitalizmin istikrarının
sağlanmasının bir aracı haline gelmiştir. İhtiyaçların kavramsallaştırılması ve onlara yüklenen
göreli önem, hem uzun dönemli kıtlık ve bolluk dönemlerinde hem de üretim ve tüketim
faaliyetlerindeki değişmelerle birlikte giderek farklılaşmış ve genişlemiştir.
Ayşe Buğra’nın ifade ettiği gibi, “bir şeyin ihtiyaç olup olmadığı, yani insanın bir yaşam
biçimine katılarak insani niteliğini geliştirme amacına hizmet edip etmediği, herhangi bir kişisel
inançtan, arzudan ya da tercihten bağımsız, nesnel bir konudur.”
Modern tüketim anlayışında arzunun rolü çok önemlidir. Çünkü tüketiciler ya da potansiyel
tüketiciler, mal ve deneyimleri tüketme arzularını doyurmanın yollarını araştırmak üzere
toplumsal olarak eğitilmedikleri sürece, kapitalizmin ekonomik sistemini destekleyen sosyal ve
kültürel ilişkiler bozulacaktır. Sistemin bekasını korumak amaçlı olarak sadece televizyon
dizileri değil, reklamlar hatta haber bültenleri aracılığı ile bu tüketim arzusu sürekli olarak
körüklenmektedir. Tüketim arzusu terimini kullanırken de salt haz almaya yönelik bir davranış
olarak sunmamak gereklidir. Nesne ve arzulara yönelikmiş gibi görünen tüketim davranışları
aslında tamamıyla başka amaçlara hizmet eder. Arzunun metaforik ya da dolaylı dışavurumu,
bireyleri birbirlerinden farklı kılarak göstergeler yoluyla yeni bir toplumsal değerler kodunun
üretilmesini sağlar Bu düşünce postmodernizm döneminin de küreselleşme ile beraber
olgunlaşması sebebine açıklık getirmektedir. Coğrafyadan bağımsız olarak aynı görüş etrafında
birleşen, alt anlatı gruplarını meydana getiren bireyler, yeniden üretilen toplumsal kodlar ile
birlikte tüketim anlayışlarını aynı paralellikte oluşturuyorlar. Kellner de bu konuyla ilgili
tüketim fikirlerinin televizyon ve reklamlardaki görüntülerin tüketilmesini içerdiğini belirtiyor.
Sembolik anlamlar modern tüketiciyi, giysilerini, otomobillerini veya ev eşyalarını satın alma
aşamasında etkisi altına almaktadır. Satın alınan mallar sadece basit ve ilk anlamıyla
kullanılmak için alınmış maddi birer nesne olmaktan çıkıp, bir anlam taşıyan ve o anlam
üzerinden tüketicinin kim olmak istediği ile ilişkilendirilebilir. Tüketim malları, insanların
kimlik duygularını, tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımı aracılığıyla oluşturdukları
bir yöntemin parçaları olmuş durumdadır
Levi-Strauss okuryazarlık öncesi dönemler için yapısalcılığı geliştirmiştir. Strauss yapısalcılık
ile toplumların kendilerine ait efsanelerinin ve dini törenlerinin içinde barındırdıkları gösterge
ve sembollere dikkat çekiyor. Yapısalcılık her ne kadar okuryazar olmayan dönemi incelerken
kullanılan bir yöntem gibi görünse de aslında günümüzde de kabul edilebilir. Özellikle
reklamlar bu gösterge ve sembollerden etkin bir şekilde faydalanmaktadır. Reklamlarda
oluşturulan semboller ile ürün bir hayat tarzını ya da bir kültürü yansıtan bir meta şekline
sokulmaktadır.
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Ürünlere yüklenen sembolik anlamlar, bireyin tüketim yapma sebeplerini de değiştirmiştir.
Bireyler artık ürünlere salt faydacı bir zihniyette yaklaşmamaktadır. Statü ya da sosyal
sınıflarını belirtmek, kendilerini tanımlayıp bir role sokabilmek, sosyal varlığını oluşturabilmek
ve koruyabilmek, kendisini başkalarına ve kendine ifade edebilmek ya da kimliğini yansıtmak
üzere tüketim kararı alabilmektedir.
Batıda üretim yaparak kahramanlaşmış olan insanların biyografileri yerlerini tüketim
kahramanlarının biyografilerine bırakmıştır. Baudrillard bu durumu ''Azizlerin ve tarihsel
kişilerin yaşamını takip eden, ''sıfırdan başlayan adam''ın ve kurucuların, öncülerin, kaşiflerin
ve sömürgelerde yaşayan Avrupalının örnek niteliğindeki yaşamları yerlerini sinema, spor ve
oyun yıldızlarının, bir takım yaldızlı prenslerin ya da uluslararası feodallerin, yani kısaca büyük
savurganların yaşamlarına bıraktı'' diyerek özetlemiştir.
Toplumda kimlik kazanma arzusu kahramanlarla insanların tüketme dürtüsünü harekete
geçirmektedir. Tüketime özendirilen insan, ekranda gördüğü şaşalı hayatı yaşayan kahramanla
kendini özdeşleştirip, onun sahip olduğu şeylere kendi imkanları dahilinde ulaşmayı arzu
etmeye başlar. Arzu ettiği malların onun için gerçekte ne kadar değerli olduğunun ya da o
mallara ve deneyimlere ne kadar ihtiyacı olduğunun fazla bir önemi kalmamıştır. Çünkü yeni
kapitalist mantığın da istediği yapay olarak yaratılmış, öznel bir yetmezlik duygusu
geliştirmektir. Zira günümüz dünyasında oluşturulan temel ilke, sistemin hayatını
sürdürebilmesi için insanların sahip oldukları ile hiç bir zaman tatmin olmaması gerektiğidir.
Toplumdaki bireylerin tüketici rolüne sokulması ve rollerini en iyi şekilde oynayabilmeleri için
gerekli olan fikri altyapı, onlara tüketimin sadece alınan malı tüketmek değil o malın
oluşturduğu imge ve göstergeleri tüketmek olduğu fikrini aşılamaktır. Batının kapitalist
toplumlarında ya da onun dışında kalan diğer toplumlarla arasında bir bağ kurulan tüketim
süreci önemli ölçüde kitle iletişim araçlarından, özellikle de televizyonlardan istifade etmiştir.
Belli başlı Amerikan dizileri, birçok izleyici tarafından, dizideki karakterlerin sahip olduğu
yaşam standardı (karakterlerin kıyafetleri, saç tarzları, ev dekorasyonları) göz önünde tutularak
izlenir. Dizideki karakterler kullanılarak oluşturulan imajlar, izleyici gözünde arzulanan bir
yaşam tarzı olarak belirir.

10.2.3. Alışveriş Merkezleri
Her kentin kendine ait bir kültüründen bahsetmek mümkündür. Kimileri içinde barındırdığı
tarihi eser veya mimari eserleri ile kimileri sahip olduğu çağdaş müze veya kültür-sanat faaliyet
merkezleri ile kimi şehirlerde kendinden var olmuş doğal güzellikleri ile kültür merkezi
olabilirler. Fakat günümüzde, bir kentin boş zaman geçirme ve eğlence endüstrilerini
barındırdığı ölçüde de bir kültür merkezi sayılabileceği vurgulanıyor. Modernizm döneminin
özellikleri olarak sayabileceğimiz; sabit eğilimler, ortak kültürel beğeniler ve sınıfsal ya da
komşuluk temelli hayat tarzları yerini, postmodernizm dönemiyle beraber geçici tecrübelere,
yüzeysel estetik etkilere ve hayatın aktif olarak üsluplaştırılmasına bıraktı. Bu anlayışın ortaya
çıkmasında, teknolojik gelişmelere bağlı olarak fordist üretim anlayışının yerine daha esnek
üretim olanaklarına sahip postfordist üretim anlayışının geçmesi etkili olmuştur.
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Tüketim mallarına, boş zaman ve tüketim alanlarına yani kentin içinde barındırdığı her türlü
kültürel alanlara daha çok sayıda üslubun ve sembollerin girmesi, çok sayıda insanın kent içinde
oluşan bu kültürel üsluptan etkilenmesini sağladı. Bireylerin tüketim, boş zaman geçirme ya da
eğlence bölgelerine yönelmesiyle birlikte, üslupçu teşhire, modaya uygun olarak tüketime ve
benliğin sunumuna ilgi duyan toplumsal gruplar oluşmaya başladı
Alışveriş merkezleri; alışveriş, nesnelerle flört, aylak gezinti gibi etkinliklerin bir arada
toplandığı tüketim etkinliklerinin sentezini gerçekleştirir Günümüzde alışveriş merkezlerinin
kapsamı genişlemeye devam etmektedir. Alışverişin yanı sıra, lokantalar, cafeler, eğlence
merkezleri, kültür ve sanat faaliyetlerinin yapıldığı sahneleri ile alışverişten öte yaşamın bir
parçası olarak oluşturulmaktadır. Son zamanlarda rezidans ve busidansların olduğu binaların
içinde kurulan alışveriş merkezlerinin sayısı da artmaktadır. Zaten bu isimlerine de yansımakta,
evvelden sadece alışveriş merkezi olarak anılan mekânlar şimdi alışveriş ve yaşam merkezi
sıfatıyla kurulmaktadır.
Üretim sistemindeki devir hızı teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün daha da
artıyor. Kapitalist sistemin sistemini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için tüketim devir
hızının da aynı oranda artmasını sağlamaları gerekmektedir. Alışveriş merkezleri, her türlü
tüketime açık olan nesneyi veya faaliyetleri içinde barındırması itibariyle önemli bir yere
sahiptir. Çünkü orada yapılacak her türlü alışveriş ve yaşanılacak her türlü deneyim belli bir
ücret üzerinde olmakta dolayısıyla tüketilmektedir. Toplulukları sessizce davet eden haliyle,
alışveriş merkezleri tüketim hızını arttırmaları bakımından çok önemlidir.
Alışveriş merkezleri tüketicilere incelikli tüketim resitali sunarlar. Alışveriş merkezlerinde,
göstergenin nesnelerdeki belirsizliği üzerinde oynanır. Nesnelerin faydalılık ve meta statüsünü
tüketici gözünde bir ambiyans oyununa çevirir. Alışveriş merkezlerinde insanlar sürekli etrafına
bakarak, gözlerini sonsuz sayıda üründen ayırmadan ama hiçbirinin başında da çok fazla vakit
kaybetmeden gezinirler. Tezgâhta sergilenen nesneler dışında başka bir şey düşünmelerine,
yani ticari olmayan her hangi bir şeye zaman ayırmalarına imkân yok denebilir.
Alışveriş merkezleri, kültürün gündelik hayatta en yoğun olarak yaşandığı yerler olarak ifade
edilebilir. Çünkü kültürün günlük yaşamın içine girmesiyle beraber, en basit tüketim
alışkanlıklarımız dahi sembollerle örülmüştür. En göze batan özellikleri ise tüm bu tüketim
imkânı sunan dükkanların birer marka olmalarıdır.

10.2.4. Marka
Üretimin görece tüketimi karşılayamadığı dönemde de her ürünün bir markası vardı elbette.
Fakat ürünün birincil faydası her zaman için markasından daha ön plandaydı. Fakat 1980’ler
ile beraber ürünler artık sadece tüketilen birer meta olmaktan çıkarılmaya başlandı.
Tüketmemiz istenilen ürünler, bizim yaşam tarzımızı ortaya koyacak olan birer gösterge
hüviyetine büründü. Yani marka artık ürün olmaktan çıktı. Bir yaşam tarzı, değerler bütünü ve
fikir olarak sunulmaya başlandı Bunda elbetteki postmodern dönemin bireyselci vurgusunun da
etkisi vardı. Çünkü daha dar kapsamlı olan gruplar kendilerini ifade edebilmek ve tanıtabilmek
için tüketim faaliyetlerini belirleyici kabul etmeye başlamışlardı. Markalar ise belli bir yaşam
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tarzı sundukları için, gruplar markaları, kendilerine ait olan kültürü inşa etmede bir araç olarak
kullanmaya başladılar.

10.3. Ekonomik Açidan Tüketimi Açiklayan Teoriler
10.3.1. Mutlak Gelir Hipotezi
Tüketim teorileri içinde, ilk makro tüketim teorisini ortaya koyan Keynes olmuştur. Keynes,
tüketimi mutlak gelirin bir fonksiyonu olarak ele almaktadır. Keynes'in gelir hipotezine göre;
fertlerin gelirleri arttıkça tüketimleri de artmaktadır. Ancak bu artış, mutlak sayı olarak bir artışı
göstermekle beraber gelir seviyesindeki artış düzeyinde olmamaktadır. Yani yüksek gelir
gruplarında; gelir seviyesinin yükselmesi böyle bir durum arz ederken, düşük gelir seviyesinde
ise tüketim gelirin tamamını kapladığı için gelirdeki herhangi bir artış hemen tüketime
yönelmektedir. Böylece değişik gelir seviyelerinde gelirin artması durumunda marjinal tüketim
meyli farklı özellikler gösterir. Kural olarak düşük gelir seviyelerinde marjinal tüketim meyli
kuvvetli, yüksek gelir seviyelerinde ise düşüktür. Diğer yandan, tüketim harcamaları ile gelir
seviyesi arasındaki bu tür ilişkileri açıklayabilmek için tüketim fonksiyonuna ihtiyaç vardır.
Tüketim fonksiyonu, değişik gelir seviyelerine göre, tüketim harcamalarının hangi oranlarda
azalıp çoğalacağını belirten eğilimin ifadesidir. Bu eğilime göre, gelir seviyesi yükseldikçe
tüketim harcamaları mutlak çoğalır, fakat bu çoğalma gelirdeki artış derecesinde olmaz.
Tüketim fonksiyonu formüle edilirse; gelir (Y) bağımsız, tüketim (C) bağlı değişken olarak: C=
ƒ(Y) şeklinde gösterilir.
Ancak Keynes, fertlerin gelirden yoksun oldukları dönemlerde bile asgari bir tüketimde
bulunduklarını belirtmiştir. Fertlerin borçlanarak ya da tasarruflarını kullanarak gerçekleştirdiği
bu tüketime Keynes otonom tüketim harcamaları adını vermiştir. Buna göre Keynes'in tüketim
teorisinin formülü şöyle ifade edilebilir:


C= a + cY

Bu formülde:


C: toplam tüketimi



Y: cari kullanılabilir geliri



a: otonom tüketim harcamalarını

cY: marjinal gelirden tüketime düşen payı (marjinal tüketim eğilimini) ifade etmektedir.
Tüketim fonksiyonunu tam olarak açıklayabilmek için tüketim meyli kavramını da açıklamak
gerekir. Tüketim C, gelir Y ise C/Y tüketim meylini verir. Kural olarak düşük gelirlerde tüketim
meyli kuvvetli, yüksek gelirlerde ise zayıftır. Geliri az olan bir ailenin bütçesinde tüketime
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harcanan miktar, gelirin tamamını kapladığı halde, geliri yüksek bir ailede tüketim miktarı daha
fazla bile olsa gelire olan oranı yani tüketim meyli düşüktür.
Tüketim meyli hakkında yukarıdaki bu kısa bilgileri verdikten sonra, ortalama tüketim meyli
kavramını açıklamaya çalışalım. Ortalama tüketim meyli, herhangi bir seviyedeki gelire oranla
tüketime harcanan miktarı belirtir ve C/Y ile gösterilir. Ortalama tüketim meyli bize gelirin
tamamı üzerinden harcanan miktar hakkında toplu bir fikir vermektedir.
Keynes konjonktür devrelerinde geçerli olan tüketim fonksiyonuyla, uzun dönemli tüketim
fonksiyonu arasında, kesin bir ayırım yapmamış ve 'kural olarak, reel gelir yükseldikçe gelirin
daha yüksek bir oranının tasarruf edildiği" sonucuna varmıştır. Eğer tüketimle gelir aynı oranda
artarsa, tasarruf\gelir oranı aynı kalır; fakat uzun dönemde, tasarrufun mutlak miktarı, gelirle
beraber artar.

10.3.2. Nispi Gelir Hipotezi
Keynes'i eleştiren Duesenberry ise Keynes'in mutlak gelir hipotezine karşılık nispi gelir
hipotezi üzerinde durur. Tüketimi gelirin mutlak miktarı belirlemediğini söyler. O'na göre, asıl
önemli olan tüketicinin içinde yaşadığı toplumdaki diğer fertlerin gelir bakımından gösterdiği
dağılımda kendisinin bulunduğu yerdir.
Duesenberry, Keynes'i eleştirmekle beraber o da gelir-tüketim ilişkisini ele alarak ortalama
tüketim eğiliminin zaman içinde neden düşmediğini açıklamaya çalışmıştır.
Duesenberry gelirin düşmesi durumunda fertlerin davranışları üzerine bazı tahliller yapmıştır.
Depresyon dönemlerinde gelir seviyesi düşer. Bu düşüşün sebepleri arasında mülk gelirinin
düşmesi, maaşının düşmesi ve işsizlik sayılabilir. Yüksek gelir seviyesine sahip olan fertler
depresyonla ilgili gelir azalmasından etkilenmezler. Bu durumda da aynı yaşama tarzını
sürdürürler. Sadece tasarruflarında bir azalma görülür. Çok zor durumda kalırlarsa dayanıklı
tüketim mallarından kısıtlama yaparlar. Düşük gelir grubundaki fertler ise tasarruf oranları
düşük olduğu için işsiz kaldıklarında zor duruma düşebilirler. Ancak bir süre sonra mevcut
yaşama tarzını değiştirerek yeni duruma uyum gösterirler.
Görüldüğü gibi nispi gelir hipotezine göre, fertler sahip oldukları ya da bir kez ulaştıkları
tüketim düzeyinden vazgeçmek istemezler.

10.3.3. İleriye Dönük Tüketim Teorileri
Bu teorilerin ortak tarafı, tüketim kararlarının, geleceğe dönük beklentiler doğrultusunda
oluşturulduğunu öne sürmeleridir. Bu teorilere göre, tüketim teorileri adeta uzun vadeli,
kapsamlı bir planlamanın konusu olmaktadırlar. Şöyle ki, kişinin cari dönem tüketimi, uzun bir
yaşam döneminin, örneğin 40-50 yılı kavrayan bir tüketim planının, ilk yıl uygulama programı
niteliğini taşımaktadır. İleriye dönük tüketim teorileri iki alt başlık halinde incelenebilir.
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10.3.3.1. Yaşam Boyu Hipotezi
Fertler sadece cari gelir düzeyini değil, aynı zamanda ve hatta daha ağırlıklı olarak yaşamları
boyunca elde etmeyi umdukları geliri de gözönüne almaktadırlar. Yaklaşımın çıkış noktasında,
kişilerin değişken bir tüketim kalıbı yerine istikrarlı bir tüketim kalıbını tercih ettikleri yönünde
gözlemler bulunmaktadır. Yaşam boyu hipotezi (life cycle hypothesis) fertlerin tüketimlerinin
istikrarlı olduğunu savunur. Yani ferdin eline geçen arızi nitelikte bir gelir, bugünkü tüketimi
çok fazla artırmayacak, yaşam boyu tüketimi artıracak şekilde yıllara bölüştürülecektir. Yaşam
boyu hipotezi, cari gelir ile tüketim arasında oran olarak artış öngörmediği için, emek ile servet
gelirlerinin, kullanılabilir gelir içindeki payları değişmediği sürece uzun dönemde ortalama
tüketim eğiliminin sabit kalacağını savunmaktadır. Bu yönüyle hipotez, daha önce
değindiğimiz Keynes'in mutlak gelir hipoteziyle paralellik göstermemektedir.
Ancak ileriye dönük tüketim teorilerinden yaşam boyu gelir hipotezi miras olgusunu ve
sonuçlarını açıklayamadığı için eksik ve yanlış sonuçlar üretebilmektedir. Özellikle fertlerin
ileri yaşlarda servetlerini tüketim yoluyla harcamak yerine çocuklarına miras bırakmak yolunu
seçtikleri de görülmüştür.

10.3.3.2. Sürekli Gelir Hipotezi
Milton Friedman'ın geliştirdiği sürekli gelir hipotezi (permanent income hypothesis)ne göre,
uzun dönem gelir beklentisi, tüketim harcamalarını belirleyen en önemli etken olarak kabul
edilmektedir. Bu tüketim teorisi sürekli gelir kavramına dayanmaktadır. Friedman'ın tüketim
teorisi, beklenen ortalama gelir ile bunun tüketime ayrılan oranını ifade eder. Diğer yandan
tüketime -beklenen ortalama gelir, yani sürekli gelirin farklılaşmasına sebep olan- bir takım
arızî gelirlerin de etkisi olabilir. Bu durumda geçici tüketim tümüyle tesadüfi faktörlerin
etkisinde kalır.
Ancak her ne kadar arızi gelirlerin, uyarılan tüketime etkisi bulunsa da, Friedman'ın
varsayımlarına göre bunlarla sürekli gelir ve sürekli tüketim arasında bir korelasyon yoktur,
tüketimi belirleyen sürekli gelirdir.

10.3.4. Likidite Kısıtı
Tüketimi açıklamamıza yardım edecek bir başka kavram da likiditedir. Likidite kısıtı kavramı;
borçlanamayan ve serveti olmayan fertler için kullanılmaktadır. Likidite kısıtı içinde bulunan
fertlerin tüketici kredileri, kredi kartı alma vb. gibi sebeplerle borçlanma imkânları olmadığı
için tüketimleri elde ettikleri cari gelir ile sınırlı kalmaktadır. Bu açıklamalar fertlerin serbestçe
borçlanabileceğini varsayan teorilere karşı, Keynes'in mutlak gelir hipotezinde bahsettiğimiz
görüşlerinin geçerli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

10.4. İktisat Sosyolojisinde Tüketimi Açıklayan Teoriler
Tüketim yani insanların biyolojik olarak var olmaları için gereken malların tüketilmesi özellikle
belirli bir aşama ve sosyal organizasyona sahip topluluklarda, sadece biyolojik ihtiyaçların
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yerine getirilmesi değil aynı zamanda toplumsal bir anlam ve toplumsal yapıdaki konumlarla
ilişkili bir işaret özelliği kazanır.
Tüketilen malların kullanım değeri için tüketilmediği, bir de sembolik değeri olduğu ve bu
anlamda malların bu değerinin içinde sosyal prestij ve rekabet unsurunun var olduğunu
belirtmek gerekir. Yani mallar nötrdür, kullanımları toplumsaldır.
İlkel toplumlarda sınıfsal farklılaşma ve tabakalaşma olmadığından tüketim bir sembolik güç
aracı olarak kullanılsa bile bunun daha çok zorunlu ihtiyaçlara yönelik bir tüketim kalıbı olduğu
ve rekabetçi olmadığı görülür. Fakat toplumda farklılaşma yani tabakalaşma olup da bu sistem
içinde dikey hareket imkanı olmayan toplumlarda, statü doğuştan elde edildiği için toplumlarda
tüketimin gösterişçi olmakla beraber rekabetçi olmadığı görülür. Oysa sosyal statü grubu, çeşitli
şekillerde birlikte hareket eden bir gruptur. Statü grubunun farklı bir yaşam tarzı, yeme, içme,
eğlenme, giyinme, kısaca tüketim modelleri vardır. Bunlar bu grubun üyelerini tanımlamaya,
statünün ağırlığını, sosyal ve kültürel saygınlığını korumaya yardımcı olur. Bu sebeple tüketim
gösterişçi ve rekabetçidir.

10.4.1. Gösteriş Tüketimi
Thorstein Veblen, kurumcu (institutionalist) iktisatçılar arasında sayılmaktadır. Çünkü Veblen,
iktisadi hayatı alışkanlıklar ve bu alışkanlıkların oluşturduğu kurumlar ve düşünce şekilleriyle
açıklamaya çalışmıştır.
Veblen'e göre gösteriş tüketimi (conspicious consumption), insanların tüketimlerini faydacılık
yerine kendi ekonomik güçlerini ortaya koyacak mallara yönlendirmeleridir. Burada önemli
olan ekonomik güç olduğuna göre, ferdin bu ekonomik güç ile elde ettiği sosyal statüsünü
göstermek istediği sonucuna varabiliriz. Nitekim Veblen, gösteriş tüketimi ile ilgili ileri
sürdüğü ünlü teorisinde zenginlerin harcamalarına dikkat çekerek, onların bu harcamaları ile
toplumda yer aldıkları sosyal sınıf arasında bir bağ kurmuştur. Bu fertlerin yaptıkları
harcamalar, toplumda diğer fertler üzerinde de bir takım etkiler yaratır.
Bu sebeple herhangi bir tüketim malı sahibine fiziksel tatmin sağladığı gibi aynı zamanda
başkalarında hayranlık ve kıskançlık duygusu yaratıyorsa bu durumda malın gösteriş tüketimi
için kullanılması söz konusu olur. Burada tüketilen malın faydasından başka, sahibinin
ihtiraslarını da tatmin ettiği görülür. Gösteriş tüketimine konu olan malların muhakkak fiziksel
tatmin sağlaması gerekmez. Örnek verecek olursak bir elmas gerdanlık tüketicisine fiziksel bir
tatmin sağlamadığı halde sergilenebilirlik özelliğinden dolayı yüksek bir statüyü sembolize
eder ve diğer tüketicilerin kıskançlık duygularını arttırırken sahibine gurur verir. Yani bir duygu
alış-verişi vardır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere gösteriş tüketiminin özü, yukarıda
da belirttiğimiz gibi diğer tüketicilerin üzerinde yaratacağı etkiye dayanmaktadır.
Gösteriş tüketiminin teorik boyutlarını açıklayan bir başka unsur da malın değerinin
ölçülmesidir. Bir malın değerini oluşturan faktörlerden biri yukarıda da belirttiğimiz gibi
sergilenebilir olmasıdır. Bunun yanı sıra herhangi bir malın parasal kıskandırıcı değeri
olabilmesi için nispi fiyatının yüksek olması gerekir. Yani tüketici pahalı bir mal alırken hem
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malın gerçek fiyatını hem de gösteriş fiyatını ödemektedir. Veblen bu görüşünü şöyle
açıklamıştır: "Şöhretin parasal ölçüsü ferdi tüketime uygun ucuz malları kabul etmez.
Bu teoriyi açıklarken Veblen'in kullandığı önemli kavramlardan biri de "aylak sınıf (leisure
class)"dır. Veblen'e göre bu sınıf, gösteriş tüketiminde bulunup, sürekli aylaklık eden bir
sınıftır. Bu sınıfa mensup fertler yaptıkları tüketim harcamaları ile diğer sınıflardan kendilerini
ayrı tutarlar. Diğer sınıflar da aylak sınıfı taklit ederek takip etmeye çalışır. Yeni ve pahalı
mallar her zaman ilk önce bu sınıf tarafından kullanılır, daha sonra gösteriş tüketimi içinde
yerini alarak diğer sınıflar tarafından kullanılmaya başlar.
Kısaca Veblen ekonomik davranışın, klasik iktisatçıların öğrettikleri gibi değişmez yasalara
bağlı olmadığını ileri sürmüştür. Bu görüş doğrultusunda ona göre, modern dünyada insanı
harekete geçiren; trampa, mübadele ve tasarruf eğilimi değil, komşusundan üstün olma
eğilimidir.
Özellikle sanayi toplumlarında yüksek gelir seviyesine sahip olanların hayat standardına
özenenlerde, gösteriş faktörünün etkisi daha da şiddetlenir. Ayrıca Veblen, göstermelik
tüketimin genel bir kültürel olgu olarak, aile hayatı, yaşama ve zevk standartları, giyim, dini
inançların yerine getirilmesi, hükümet, sanayi ve yüksek öğretim gibi toplumun bütün hayat
alanlarını şekillendirdiğine işaret etmiştir.

10.4.2. Gösteriş Etkisi
Bu etki (demonstration effect) aslında Veblen'in gösteriş tüketimi kavramı ile de açıkladığı
görüşü destekler niteliktedir. Ancak Duesenberry; Keynes'in eleştirisine dayanarak konuyu ele
almış ve daha farklı kavramlar kullanmıştır.
Nitekim Duesenberry, Keynes'in temel varsayımlarından biri olan "her ferdin tüketim davranışı
diğer fertlerden bağımsızdır" varsayımına karşı çıkmaktadır. Bu durumu; yani fertlerin hem
birbirlerinden bağımsız tüketimde bulunmadıklarını, hem de tüketimde sürekli olarak kaliteyi
arttırma konusundaki isteklerini, Duesenberry çarpıcı bir örnekle şu şekilde açıklamıştır: Daha
kaliteli mallara zorlanan tüketim harcamalarını anlamanın en iyi yolu, bireylerin kendi
tecrübelerinden netice çıkarmasını istemektir. Arkadaşınızın sizin sahip olduğunuzdan daha iyi
olan yeni arabasını veya evini gördüğünüz zaman tepkiniz nasıl oluyor? Kendi arabanız veya
eviniz ile tatmin olmadığınızı hissettiğinizi söylerseniz, bizim bu konudaki düşüncemizi
yansıtmış olursunuz. Eğer bu duygu, sizi bunları elden çıkartmak gibi bir davranışa
yöneltiyorsa, harcamalarınız artacaktır.
Görüldüğü gibi fertlerin tüketimlerinde artış, sosyal ilişki içinde bulunduğu fertler ve sosyal
gruplardan etkilenmektedir. Çünkü gelir seviyeleri farklı iki fert veya iki sosyal grup
karşılaştırıldığında gelir seviyesi daha yüksek olan fert ya da grup tüketim konusunda daha
serbest olduğundan diğerlerini etkilemeleri daha kolay olur. Demek ki, tüketim artışını
etkileyen faktörler arasında kalite de yer almaktadır. Fertler aldıkları malın kalitesini devamlı
arttırmak isterler. Rahatlık, uygunluk, güzellik ve diğer bazı sübjektif şartlar olarak açıklanan
kalite için; fertler, ürün kalitesi arttıkça daha fazla fedakarlık yaparak, bu ürüne sahip olmaya
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hazırdırlar. Bu sebeple Duesenberry, marjinal tasarruf eğiliminin gelir seviyesine bağlı olarak
her zaman aynı yönde değişmeyebileceğini söyler. Ona göre, fertler kullandıkları ürünlerin
kalitesini beğenmeyerek daha kaliteli mallar tüketmek yoluyla daha yüksek bir statü elde
etmeye çalışabilir. Bu gibi durumlarda, yüksek statüyü elde etmek için tasarrufa ihtiyaç vardır.
Yeterli tasarruf miktarına ulaşıldığında ise marjinal tüketim eğilimi artar ve gösterişli, pahalı
tüketim eski tüketimin yerini almaya başlar. İşte buna "tüketimin gösteriş etkisi" denir.
O halde fertler ne kadar çok kaliteli mal ile karşılaşırlarsa satın almamaya karşı olan iradeleri o
kadar zayıflar. Tüketim alışkanlığı içinde satın alınan ürünler, daha kaliteli ürünlerle karşı
karşıya kaldığında yetersiz ve tatmin edemeyen sınıfına kolaylıkla girebilir. Ancak kaliteli
malın varlığını bilmek satın alma alışkanlığından vazgeçmeye yeterli değildir. Duesenberry'e
göre, bu etkenlerin sıklığı ve harcamaları arttırma gücü, yüksek malları sürekli olarak
tüketenlerle temasın sıklığına bağlı olmaktadır.
Ayrıca Duesenberry, tüketimin göstermelik yapılmasından başka, fertlere verdiği güven
duygusundan da söz eder. Fertlerin sosyal hedeflerinden biri de tüketim standartlarını
genişletmek ve daha kaliteli mallar kullanmaktır. Sosyal hedeflere ulaşmayı başaranların
toplum içinde diğerlerine nazaran daha itibarlı olduğu bir gerçektir. Bu sebeple her fertte
sosyalleşme süreci içinde başarılı olma isteği mevcuttur ve bu başarı her fert için temel
faktörlerden biri olan kendine güven duygusunu yaratır. Bu duyguyu Maslow'un ihtiyaçlar
hiyerarşisinde ele aldığı güven duygusunda da görebiliriz.
Bundan başka gelir seviyesi içinde başarı faktörü fertlerin statü kriteri kadar önemli bir yer
tutar. Çünkü genellikle prestij başarılı insanlarda bulunan bir özelliktir. Bu başarı ise
(genellikle) gelirle eş değerlidir. Üst tabaka demek bir yerde başarı demektir. Yüksek miktarda
tüketim de üst tabakanın bir kriteri olarak ortaya çıkabilir. Toplumlar birbirlerinin gelir
durumlarına göre kıyaslanırlar. Yeryüzünde fertler önceki nesillerin yaşadığı gibi yaşamak
istemezler. Daha rahat ve daha sosyal bir ortamda yaşamak isterler. Fertler tüketimi, o an
ihtiyaçları olmadığı halde sadece ortama uyabilmek için de yapabilirler. Bu davranış biçimiyle
de gelir arttıkça neden tüketimin arttığı bir dereceye kadar açıklanabilir.

1.4.3. Diderot Etkisi
Adını teoriyi bulan felsefeci, Denis Diderot'dan alan bu teori; fertlerin sahip oldukları kişiliğin,
kültürel değerlerin, davranışların vs. tüketim yoluyla diğer fertlere nasıl yansıdığını ya da
önceden alınmış mallar üzerinde nasıl bir değişiklik yaptığını açıklamaktadır. Nitekim fertler
başkalarına hediye alırken, sahip oldukları kültürü ve kişiliklerini yansıtan ürünler satın alırlar.
Diderot etkisi göstererek, kendi kültürlerinin orada yerleşmesini ve çoğalmasını sağlarlar. Belki
insanlar bu davranışı farkında olmadan da yapabilirler. Söz gelimi, heavy metalcilerin,
yuppielerin kıyafetleri, onların kişiliğini ve tüketim alışkanlıklarını yansıtmıyor mu? Hatta bu
teoriye göre, bazı tüketim malları, bunları kullanan bazı gruplar ile beraber anılır. Adeta onlar
ile özdeşleştirilirler. Buna diderot birliği denir. Mesela "yuppie"lerin BMW marka araba ve
rolex marka saat kullanması gibi.
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İnsanlar bazen de yeni bir tüketim malını satın aldıkları zaman, sahip oldukları diğer ürünleri
de yeni aldıkları bu ürüne göre -uyum sağlaması amacıyla- değiştirme eğilimi gösterebilirler.
Buna bir örnek verecek olursak, eve yeni alınan bir eşyaya, daha önce alınan eşyaların
uymaması ve bu yüzden bu eşyaların da zamanla yenileri ile değiştirilmesini gösterebiliriz. Bu
değişiklikler tüketimi artıran etkiler yapmaktadır.

10.4.4. Trickle-Down Teorisi
Trickle-Down teorisi, George Simmel tarafından moda değişimi ile ilgili oluşturulan bir
teoridir. Bu teori moda değişimi ile birlikte başarılı bir karakter çizmiştir. Çünkü üst tabaka ile
orta tabakayı bir araya getirmiştir. Ya da aradaki mesafe kısalmıştır diyebiliriz. Alt tabaka
(subordinate) ile üst tabaka (superordinate) arasındaki farkın fazla olması trickle-down teorisini
oluşturmaktadır.
Bu teoriye göre, piyasaya sunulan her yeni fakat pahalı olan malın tüketiciler nazarında kabul
görmesi zamana bağlıdır. Teorik olarak, piyasaya fiyatı pahalı ve miktarı nispeten az her malın
tüketiminin önce üst sınıfın üyelerince olacağı açıktır. Veblen'in de ısrarla savunduğu gibi bu
tür mallar zaman içinde yukarıdan aşağıya inerler. Toplumun diğer katlarında gördüğü rağbet,
üretime yeni bir hız vereceğinden, ilk kez tüketimi lüks olan bir mal, zamanla zorunlu mallar
grubu içine girer. Üst sınıf (leisure class) bu arada başka yeni malların tüketimini topluma
takdim eder ve bu çark böyle döner gider.
Nitekim Veblen de fertlerin sosyal statülerini arttırmak için, üst tabakaları taklit ettiğini
belirtmiştir. Üst tabakanın ise tüketiminden etkileneceği bir başka grup yoktur. Ancak Veblen'e
göre, üst sınıfın da kendi üyeleri arasında bir yarışma olduğunu savunmaktadır.
Trickle-down teorisinin işlemesi için modanın bütün sosyal yapıya yayılması gerekir. Bu teori
moda hareketinin farklı sosyal yapıya sahip tabakalarda nasıl gerçekleştirdiğini göstermektedir.
Ayrıca moda, sosyal grupları alt ve üst tabaka olarak ayırarak, statünün belirlenmesini sağlar.
Bu yüzden moda gözlemcileri, üst tabakaların değişimlerini daha değişim meydana gelmeden
önce fark edip bunları alt tabakaya hemen iletirler.
Ayrıca trickle-down teorisi, bize sosyal yapılaşmanın hangi moda hareketi tarafından kontrol
edilebileceğini de gösterir. Modanın toplumu hangi yönde, hangi dinamizm ve hangi tempoyla
yönlendireceğini bize açıklar. Moda sadece kıyafette değil, diğer tüm safhalara yayılmıştır. Alt
sınıf üst sınıfa ulaşmak için daima bir çaba içindeyken, üst sınıf da alt sınıflarla aralarındaki
mesafenin kapanmaması için bir çaba içindedir. Bu sebeple sürekli yukarıya doğru, daha öne
doğru bir değişim içindedirler. Her iki grup içinde hedef yukarıya doğrudur.
Simmel, bu teorisini ortaya koyarken en üst tabaka ile en alt tabakayı ele almıştır. Çünkü en üst
tabaka taklit edebileceği kimse olmadığı için sürekli yenilik yapmak zorundadır. En alt tabaka
da kendilerini taklit edecek kimse olmadığı için taklitçi sınıf durumundadırlar. Ortadaki grubu
harekete geçiren, motive eden taklitçilik mi, yenilikçilik mi belli olmadığı için olaydan önce
hareketlerini tahlil etmek mümkün değildir. Görüldüğü gibi trickle-down teorisi modanın üst
tabakalardan alt tabakalara doğru süzülerek yayıldığını açıklayan bir teoridir.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüketim kavramı pek çok kuramsal yaklaşımda, herhangi bir ürün ya da hizmetin seçilmesi,
satın alınması, kullanılması, onarılması ve atılması olarak tanımlanır. Ancak tüketimin bu
tanımında ekonomik bir kavramsallaştırma söz konusudur. Oysa tüketim sadece mallara olan
arzunun uyarıldığı ya da yönlendirildiği bir satın alma olayı değildir. Tüketicinin satın aldığı
nesne üzerine yoğunlaşarak onu yeniden anlamlandırdığı, günümüzde farklı amaçlara yönelmiş
bir eylem türüdür. Yani sosyolojik açıdan tüketilen ürünün sembolik bir değeri olduğu ve
bunun kullanıcıya prestij ve statü kazandırdığı bir toplumda yaşıyoruz. Tüketim ürünleri çok
çeşitlenmiş, piyasa ekonomisi öyle bir canlanmış ve rekabet artmıştır ki bu doğrultuda günümüz
dünyasında oluşturulan temel ilke, sistemin hayatını sürdürebilmesi için insanların sahip
oldukları ile hiç bir zaman tatmin olmaması gerektiğidir. Bu çalışmamızda bu tüketici
modelinin nasıl oluştuğu üzerinde durmaya çalıştık. Geçmişte ve günümüzdeki tüketim
toplumlarının değişimini ekonomik ve iktisadi açıdan tüketim teorileriyle beraber düşünerek
anlamaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1) Trickle-down (süzülme teorisi) aşağıda ismi verilen sosyologlardan hangisi
tarafından ileri sürülmüştür?
a) John Maynard Keynes
b) James Dussenbery
c) Denis Diderot
d) Thorstein Veblen
e) Georg Simmel
2) Seçeneklerden hangisi XVIII. yüzyılın başlarında tarım ve endüstriyel gelişmeler
alanında İngiliz kapitalizminin ilerlemesi ile kültürel değerler arasındaki ilişkiye işaret eder?
a) Püriten ahlak anlayışı
b) Lüks harcamalara düşkünlük
c) Pahalı markaların ortaya çıkışı
d) Katolik Kilisesinin etkisi
e) Hepsi
3) Hangisi tüketimin ‘sembolik değeri’ ifadesini açıklamaya yöneliktir?
a) Ulaşım giderleri
b) Temel ihtiyaçlar
c) Marka tüketimi
d) Eğitim harcamaları
e) Sağlık harcamaları
4) Aşağıdakilerden hangisi Milton Friedman tarafından geliştirilen tüketim teorisidir?
ekonomik açıdan tüketimi açıklayan teorilerden biri değildir?
a) Mutlak gelir hipotezi
b) Gösteriş etkisi
c) Yaşam boyu gelir hipotezi
d) Sürekli gelir hipotezi
e) Nispi gelir hipotezi
5) Keynes'in temel varsayımlarından biri olan "her bireyin tüketim davranışı diğer
bireylerden bağımsızdır" varsayımına karşı çıkan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a) James Duessenberry
b) Georg Simmel
c) Milton Friedman
d) Adam Smith
e) Paul Samuelson
6) Toplumsal dikey hareketliliğin olduğu toplumlarda tüketim bir grubun üyelerini
tanımlamaya, statünün ağırlığını, sosyal ve kültürel saygınlığını korumaya yardımcı olur ve bu
sebeple tüketim gösterişçi ve rekabetçidir. (D / Y)
7) İlk makro tüketim teorisini ortaya koyan isim ___________________________’dir.
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8) Tüketimle ilgili çözümlemelerde tek taraflı ekonomik bir yaklaşımdan ziyade
giderek, semboller ve yaşam tarzları gibi çeşitli öğeleri içeren ___________________ yaklaşım
benimsenmeye başlanmıştır.
9) Keynes'e göre "her ferdin tüketim davranışı diğer fertlerden bağımsızdır" neyi
vurgulamaktadır? Açıklayınız.
10) Tüketim toplumu ile bireylerin kimlik edinimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevaplar
1) e
2) a
3) c
4) d
5) a
6) Doğru
7) John Maynard Keynes
8) Kültürel
9) Açıklama ve yorum sorusu
10) Açıklama ve yorum sorusu
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11. SOSYAL SERMAYE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sosyal sermaye nasıl tanımlanır?
11.2. Sosyal sermayenin, sosyal ağlar ve güven unsurlarıyla ilişkisini, sosyal
sermayenin kaynağını oluşturan öğelerin nelerdir? İşbirliği, dayanışma ve güven telkin eden
özelliği sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya etkilerini ve etkileme nedenleri nelerdir?
11.3. Sosyal sermayeyi açıklayan yaklaşımlar nelerdir?
11.4. Sosyal sermaye kavramına nasıl geliştirilerilmiştir ve Türkiye ekonomisi üzerine
etkileri nasıldır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sermayenin sosyal olması ne anlama geliyor?
Tanıdığınız ve çeşitli sosyal ilişkilerin olan kişileri düşündüğünüzde bu bireylerin size
herhangi bir şekilde ekonomik faaliyetlerinizde yardımcı olacağını düşünür müsünüz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal sermaye tanımları

Öğrenci, sermaye biçimlerinin
farklılaşabileceğini ve sosyal
ilişkilerin ve sosyal değerlerin
nasıl sermaye gelebileceğini
öğrenir.

Farklı
sosyal
sermaye
tanımları
ele
alınarak,
sermaye kavramı öğrenciye
aktarılır.

Sosyal sermaye biçimleri

Öğrenci, sosyal sermayenin Sosyal sermayenin çeşitleri
özellikle içsel ve dışsal ve özellikleri aktarılır.
biçimlerini öğrenir. Bu tür
sosyal
sermayenin
nasıl
kazanılacağını ve ekonomide
ne anlam ifade ettiğini kavrar.
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Anahtar Kavramlar

Ağlar
Güven
İşbirliği
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Giriş
Sermaye kavramı bugüne kadar hep fiziki bir anlam taşırken artık giderek artan biçimde
sermaye türleri tanımlanmaya başlandı. Sermaye kavramı fiziki anlamın ötesine geçerek
sosyolojik bir anlam kazandı. Sosyal sermaye, son dönemde farklı disiplinler tarafından
toplumsal sorunların çözüm yolu olarak görülen bir kavramdır. Bu kavram güven, işbirliği,
karşılıklı bağlılık gibi yüzyıllardır varolan değerlerin yeniden tanımlanması şeklinde ortaya
çıkmıştır. Ele alacağımız gibi söz gelimi sosyal sermaye kavramıyla ilgili ilk incelemelerde
bulunan Bourdieu’ya göre, sosyal sermaye, bireysel veya grupsal potansiyel kaynakların
toplamıdır. Bu kaynaklar ise kalıcı ağlardan ve karşılıklı ilişkilerden elde edilir. Bireylerin,
oluşturdukları sosyal ağları, kendi yararları için kullanmaları toplumsal yaşamın yeniden inşa
edilmesini mümkün kılmaktadır. Sosyal sermaye, bireylerin ortak hedeflere ulaşabilmek için
birlikte çalışmalarını sağlayacak değerler, normlar, sosyal birlikler ve gayri resmi ağların
tamamıdır.
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11.1. Sosyal Sermaye Tanımı
Sosyal sermaye kavramı ilk olarak 1920’li yıllarda tanımlanmış olmasına karşın 1960’larda
benimsenmiş ve modern kent yaşamının sorunlarına çözüm yolu olarak düşünülmüştür.
Kavramla ilgili ilk incelemelerde bulunan Pierre Bourdieu’dur. Bourdieu’ya göre sosyal
sermaye, bireysel veya grupsal potansiyel kaynakların toplamıdır. Bu kaynaklar ise kalıcı
ağlardan ve karşılıklı ilişkilerden elde edilir. Bireylerin, oluşturdukları sosyal ağları, kendi
yararları için kullanmaları toplumsal yaşamın yeniden inşa edilmesini mümkün kılmaktadır.
Bir öğrencinin okul başarısını destekleyen aile bağları veya bir girişimcinin işyerini
kurabilmesini destekleyen kaynaklar, bireylerin üretken eylemlerine işlerlik kazandırmaktadır.
Literatürde giderek artan bir biçimde faklı sermaye türleri tanımlanmaya başlanmıştır.
Ekonomik, beşeri, kültürel ve psikolojik sermaye gibi. Bunlardan ekonomik sermaye kişilerin
banka hesaplarına, beşeri sermaye bilgi ve kişisel beceri birikimlerine atıfta bulunurken, sosyal
sermaye kişilerin sosyal ilişkilerinin yapısına özgü bir kavramdır.
“Kavramın iktisat bilimi ve kalkınma iktisadında dikkate alınmasını en fazla etkileyen
Putnam’ın tanımına göre, sosyal sermaye eşgüdüm gerektiren faaliyetleri kolaylaştırarak
toplumda etkinliği geliştirebilen güven, normlar ve ağlar gibi sosyal örgütlenmelerin
özelliklerini göstermektedir." “Siyasal bilimci Fukuyama’ya göre sosyal sermaye iki veya daha
fazla birey arasında işbirliğini destekleyen zorunlu ve gayri resmi bir normlar bütünüdür.”
Dünya Bankası “sosyal sermayeyi, ortak faaliyeti sağlayan normlar ve ağlar şeklinde
tanımlamakta ve sosyal sermayenin yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir insani ve
ekonomik kalkınma için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir.” Sosyal sermaye
çeşitli varlıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır ve sosyal yapıyı içerisinde yer alan
aktörlerin belirli faaliyetlerini kolaylaştırır.
Sosyal sermaye, bireylerin ortak hedeflere ulaşabilmek için birlikte çalışmalarını sağlayacak
değerler, normlar, sosyal birlikler ve gayri resmi ağların tamamıdır. Çeşitli toplumsal kuralları
vardır. Ekin zamanında çiftçilerin birbirleriyle yardımlaşması, trafikte sürücülere saygı
göstermek, hava limanı kontrolünde oluşan düzenli kuyruklar, yasak olan yerlere araç park
etmemek gibi. Sosyal sermaye tanımlarının pek çoğunda birlikler, birlik üyelikleri ve sosyal
ağlar gibi ifadeler geçmektedir. Birlikler yatay ve dikey birlikler olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Yatay birlikler, spor kulübü gibi, üyeleri arasında eşitlik olan kuruluşlardır. Dikey birlikler ise
üyeleri arasında hiyerarşik ve eşitsiz bir örgütlenme biçimi olan kuruşlardır. Birlikleri ayrıca
hem üyelerinin çıkarlarını hem de üye olanların yanında üye olmayanların da çıkarlarını
destekleyen birlikler olarak ikiye ayırabiliriz. İlkinde sadece üyeler arasında geçerli olan bir
kredi kolaylığı olduğu söylenebilir. İkincisinde ise hayırseverlik amacıyla kurulan birlikleri
örnek gösterebiliriz. Birliklerin yanında sosyal sermayenin en önemli unsurlarından olan ağlar
da etkileşimde bulunan insanlar arasındaki gayri resmi ilişkileri ifade eder.
Sosyal sermaye tanımlarında geçen son derece önemli iki kavram çoğunlukla başkalarıyla
tekrarlanan, karşılıklı ilişkilere dayanan “güven ve işbirliği”dir. Güven iki farklı şekilde ortaya
çıkmaktadır. Birincisi tanıdığımız ve düzenli ilişkide bulunduğumuz insanlara, ikincisi de
tanımadığımız insanlara duyduğumuz güvendir. Tanımadıklarımıza güvenme genel olarak
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insanlara güvenme sınıfına girdiğinden “genel güven” olarak ifade edilebilir. Birlikler ya da
grup üyelikleri ne kadar heterojen yapıya sahipse, genel güven ileri düzeyde sağlanmış
demektir.
Sosyolog ve düşünürler tarafından yapılan sosyal sermaye tanımlarına baktığımızda resmi
örgütlenmeler ve yasal düzenlemelerin ötesinde ilişkiler olgusu olduğunun vurgulandığını
görmekteyiz. Kişiler arası bağın kuvvetli olması, birlikte geçirilen zamanın miktarına, duygusal
bağların yoğunluğuna, samimiyete ve karşılıklı ihtiyaçların belli ölçüde karşılanabilirliğine
bağlıdır. Portes ve Landolt, sosyal sermayenin araçsal yapısını ikiye ayırmıştır: Birincisi
karşılıklı yüzyüze ilişkilerdir. Bunlar karşılıklılık beklentisi içinde kurulan, yararlananların
beklentilerinin orantılı şekilde yerine getirileceğine dair güvene dayanır. İkincisi, toplumsal
kontrol mekanizması olarak işlev gören daha geniş sosyal yapılar içine kenetlenmiş ilişkilerdir.
Bununla birlikte bazı çalışmalarda üçüncü bir alan olarak, sosyal sermayenin hükümet ve diğer
resmi kurumlarla yürütülen ilişkileri de kapsayabileceği belirtilmektedir.

11.2. Fiziki ve Sosyal Sermayenin Karşılaştırılması
Beşeri sermaye ve sosyal sermaye kavramlarının çağdaş iktisat öğretilerinde yoğun bir şekilde
yer alıyor olması klasik sermaye kavramında anlam kaymasına neden olmuştur. Sermaye
bugüne kadar hep fiziki bir anlam taşımaktaydı. Ancak beşeri ve sosyal sermaye kavramlarının
kullanılmaya başlanmasıyla beraber sermaye faktörü fiziki bir değer olmanın yanında fiziki
olmayan değerleri de içine alabilen bir üretim faktörü haline gelmiştir.
Sosyal sermaye ile fiziki sermaye arasındaki benzerlik, varlıkları itibariyle üretime yaptıkları
pozitif katkılardır. Bu nedenle güvene dayalı sosyal ilişkiler sermaye olarak kabul edilir. Fiziki
sermayenin olduğu gibi sosyal sermayenin de oluşturulması ve üretimde kullanılması ciddi
anlamda bir maliyet ve uğraşı gerektirmektedir. Ancak sosyal sermaye alanında birikim
yapabilmek fiziki sermayeden farklı olarak büyük çoğunlukla sosyal içerikli faaliyetlerden
oluşmaktadır.
Sosyal sermayenin fiziki sermayeden başka bir farkı durgun (statik) olmamasıdır. Sosyoekonomik yapıdaki, hukuk sistemindeki ve toplumsal yapıyı oluşturan dinamiklerdeki
değişmeler sosyal sermayeyi etkilemektedir.
Sosyal sermayenin fiziki sermayeden ayrıldığı diğer bir nokta nötr olmasıdır. Sosyal
sermayenin varlığı ise pozitif bir değer ifade ederken, yokluğu diğer sermaye türleri gibi nötr
değil, negatif bir değer ortaya çıkarır. Dolayısıyla sosyal sermayenin yokluğu ülke ve toplumun
genel çıkarları aleyhine kullanılmasına yol açar.

11.3. İçsel ve Dışsal Sosyal Sermaye Kavramları
Sosyal sermaye kavramına ilişkin Adler ve Kwon’un ortaya koyduğu çalışma, kavramla ilgili
ortaya çıkan anlam karmaşasını gidermede önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada Adler ve
Kwon, sosyal sermaye kavramını içsel (ya da bağlayıcı, sosyal-merkezli) ve dışsal (ya da
birleştirici-ben merkezli) olarak iki gruba ayırmıştır.
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İçsel ve dışsal sosyal sermaye faklılıklarını sistematik olarak ele almakta yarar vardır. İçsel
sosyal sermaye kavramının öncüleri Putnam, Coleman ve Fukuyama; dışsal yaklaşımın ise
Burt, Baker, Bourdieu ve Wacquant’dır. Kendi aralarında görüş farklılıkları olan bu isimler,
sosyal sermaye kavramının tanımında kullandıkları ortak ifadelerde birleşmektedirler. Bunlar
“sosyal yapı”, “işbirliği” ve “ortak payda”dır. Örneğin, Putnam “sosyal sermayeyi, ‘ortak fayda
için eşgüdümü ve işbirliğini kolaylaştıran; sosyal güven, normlar ve ağlar gibi sosyal
örgütlenme özellikleri’ olarak tanımlamaktadır.” Fukuyama ise “sosyal sermayeyi, ‘bir grubun
üyeleri tarafından paylaşılan ve onların işbirliği yapmasını sağlayan, biçimsel olmayan değerler
veya normlar kümesinin varlığı’ şeklinde tanımlayarak, adeta ‘kültür’ kavramıyla
özdeşleştirmektedir.” İçsel yaklaşıma göre sosyal sermaye, bir topluluktaki bireylerin işbirliği
içinde ortak amaçlara ulaşabilmesini sağlayan sosyal yapı özellikleri gösterir.
Dışsal yaklaşım kavramı ise, toplumsal yapıyı oluşturan herhangi bir aktörün (birey, örgüt gibi)
sosyal ilişkileri dolayısıyla sahip olduğu veya olacağı iş bulma, yükselme, yenilik yapma gibi
avantajlar sağlayan fırsatlar veya kaynaklar bütünü olarak görmektedir. “Örneğin, Burt sosyal
sermayeyi, ‘bir kişinin parasal ve beşeri sermayesini kullanma fırsatları sağlayan,
arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla ve genel olarak diğerleriyle kurduğu ilişkiler’ olarak
tanımlarken, Baker ‘aktörlerin sosyal yapılardan türettiği ve çıkarlarını tatmin etmek için
kullandığı bir kaynak’ olarak tanımlamaktadır.”
Görüldüğü gibi içsel yaklaşım, sosyal sermayeyi bireyler arasındaki içsel bağlardan doğan ve
bireylerin içinde bulundukları topluluktan, ortak amaçlar için yararlandıkları bir “kamu malı”
olarak görülür. Dışsal yaklaşımda ise bir toplumsal aktörün amaçlarına ulaşmak için dışsal
bağlantılar yoluyla oluşturduğu “özel mal” olarak tanımlanır.
Dışsal yaklaşımda sosyal sermaye bireylerin dışsal ilişkilerinde, hatta Burt’ün deyimiyle sosyal
aktörler arasındaki “yapısal boşluklarda” oluşur. Burt “yapısal boşluk” tezinde sosyal
sermayeyi sosyal yapı içinde, aktörler arası kopuk olan ilişkilerde aracı olmanın sağladığı bilgi
ve kontrol avantajları olarak tanımlar. Dolayısıyla içsel sosyal sermaye çalışmaları ulus veya
bölge düzeyinde yapılırken, dışsal sosyal sermaye çalışmaları genellikle birey, örgüt ya da örgüt
topluluğu düzeyinde yapılır. Granovetter de “zayıf bağların gücü” tezinde buna benzer bir görüş
ortaya koymuştur. Kişilerin, birebir ilişkide olduğu kişiler aracılığıyla onların bağlantılarından
yararlanarak bireysel amaçlarına ulaşabilecekleri, hatta toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına
katkıda bulunacağını ileri sürmüştür. Böylelikle Granovetter, bireysel ilişki ağlarıyla toplumsal
bütünleşme arasındaki ilişkiye vurgu yapmıştır. Ancak öte yandan Coleman, bir sosyal grubu
oluşturan içsel bağların yoğun olmasının, o grubun sosyal sermayesini arttıracağını ileri sürer.
Diğer bir deyişle sosyal ağın içine kapanmasının yararlı olacağını ileri sürer. Burt ve
Granovetter ise gruplar arası fırsatların doğabilmesi için bağların gevşek ve birbirini
tekrarlamayan yapıda olması gerektiğini savunurlar.

11.3.1. Sosyal Ağlar
Sosyal sermayeyi tanımlarken, bu olgunun sosyal ağlardan oluştuğunu sıklıkla tekrarladık.
Ancak “sosyal ağ” ın ne anlama geldiğiyle ilgili farklı görüşler vardır. İçsel sermayeye
odaklanan çalışmalar “sosyal ağ” ifadesini, bir topluluğa üye olan bireyler arası biçimsel
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olmayan ilişkiler veya sosyal kulüplere üyelikler olarak ele alırken, dışsal sermayeye yönelik
çalışmalar ağ ilişkilerinin daha somut niteliklerine odaklanırlar. Örneğin toplum düzeyinde
içsel sermaye araştırmaları bireylerin gönüllü kuruluşlara üyeliklerini, arkadaşları ve aileleri ile
olan ilişkilerini, politik katılımlarını sosyal ağın bir ölçütü olarak ele alırlar.
Ancak diğer yandan Granovetter “sosyal ilişkiler ağı”ndan bahsederken, aktörlerin birbirleriyle
somut ilişkilerinin sıklığını, ilişkilerin gerisindeki güdüyü, ilişkilerdeki içtenliği, süresinin
uzunluğunu ve karşılıklı yapılan iyiliklerin bileşimini kastetmektedir. Burt ise sosyal ağın
getirdiği sınırlılığı ölçerken, bireylerin sahip olduğu somut sosyal ağın büyüklüğünü,
yoğunluğunu ve hiyerarşisini ele almaktadır. Uzzi ise sosyal ilişkiler ağının nitelik ve sıklığına
göre “yerleşik ilişkiler “ ve “mesafeli ilişkiler” şeklinde ayrılabileceğini ve her iki biçimin de
kendine özgü avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla örgüt içinde bu
ilişki biçimlerinin uygun bir bileşeni oluşturulabildiği takdirde performansına olumlu etkide
bulunacağını ifade etmektedir.

11.3.2. Güven
İçsel yaklaşım sosyal sermayenin kaynağı olarak topluluk içindeki inanç ve değerlere işaret
eder ve “güven” kavramına vurgu yapar. Güven genel olarak bir kişinin, diğer bir kişinin, fırsat
bulduğunda onun zayıf yanını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağına olan inancı
olarak tanımlanmaktadır. “İçsel yaklaşımın öncülerinden Fukuyama güven kavramını sosyal
sermaye kavramıyla adeta özdeşleştirmekte, Coleman ve Putnamise güveni sosyal sermayenin
bir türü ve göstergesi olarak ele almaktadır.” Korczynski’ye göre ise güven, bir kişinin,
diğerinin ahlak normlarına uyacağını düşündüğü için ona güven duyduğunu, zafiyetini istismar
etmeyeceğine inandığını söyler. Kurumsal temelli güven anlayışında ise güven, toplumsal
düzenin özünde vardır.
Özetlemek gerekirse içsel yaklaşımda sosyal sermaye, sosyalleşme süreciyle bireylerin
içselleştirdiği, sosyal yapının özünde yer alan “kültürel” bir özelliktir. Dolayısıyla toplumsal
düzeyde sosyal sermaye ve onun özdeşi olan güven değiştirilebilir ya da geliştirilebilir bir olgu
değil, içselleştirilmiş sabit bir olgu olarak kabul edilir.
“Güven” kavramı dışsal yaklaşıma göre ise sosyal sermayenin oluşumuna katkıda bulunan bir
etkendir ancak, asla sosyal sermayenin kendisi değildir. Daha doğrusu dışsal yaklaşımda, ne
güven ne de sosyal sermaye olgusu statik değildir. Koşullara ve ilişkilere göre oluşur, azalır
veya çoğalırlar. Bu güven anlayışında bireyler, kişisel ilişkiler yoluyla bilgiye ulaşmanın daha
güvenilir ve ucuz olacağını düşündüklerinden, ilişkilerini zedelememek için bir birlerine güven
duyarlar. Aktörler geçmişte yaşadıkları deneyimlerle de test ederek, istismar edilmeyecekleri
inancıyla güven duygusu geliştirirler. Sosyal sermaye de bu ilişkiler ağındaki gelişme ve
değişmelerle azalıp çoğalarak, bilgi ve becerilere kolay ulaşma, daha güçlü olma ve destek alma
gibi yollarla bireylerin amaçlarına ulaşmada kaynak olması açısından önemlidir.
Dışsal yaklaşım aynı zamanda sosyal sermayenin, aktörün içinde bulunduğu sosyal ilişkiler
ağının yapısından ve niteliğinden kaynaklandığını iddia eder. Bu nedenle aktörlerin sosyal
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sermayelerini ölçümleyebilmek için, sosyal ilişkilerin doğrudan veya dolaylı, yerleşik veya
mesafeli olmasına, süresine, sosyal ağın büyüklüğüne ve yoğunluğuna odaklanırlar.

11.4. Sosyal Sermayenin Kaynakları
Ekonomik gelişme sürecinde önemli bir rol oynayan sosyal sermayenin arttırılması ve gelişmesi
ülke için kuşkusuz çok önemlidir. Bunun için sosyal sermayenin kaynaklarının neler olduğunu
bilmek ve bunları optimum düzeyde kullanabilmek gerekmektedir. Sosyal sermayenin
kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz; aile, sivil toplum örgütleri, firmalar, kamu sektörü, etnik
ve diğer sosyal gruplar.
Görüldüğü gibi sosyal sermayenin kaynakları, toplumun en küçük yapı taşı olan “aile”den en
geniş hali olan “millet”e kadar uzanmaktadır. Şimdi bu unsurları teker teker tanıyalım:

11.4.1. Aile ve Sosyal Sermaye
Kişinin tanıştığı ve ait olduğu ilk ve en etkili sosyal grup olan “aile”nin kişilik gelişiminde
üstlendiği rol çok önemlidir. Dolayısıyla kişilerin çevreleriyle güvene dayalı düzenli bir ilişki
kurabilmelerinde, ait oldukları aile yapısının etkisi oldukça fazladır. Kişilerin eğitim aldıkları
ilk sosyal örgüt aile yapısıdır. Dolayısıyla ailede alınan eğitim, değer ve normların sosyal
sermayenin geliştirilmesinde son derece olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir.

11.4.2. Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Sermaye
Kişilerin ortak amaçlar için işbirliği yapmalarına imkan veren, ortak hedeflere ulaşmak
amacıyla bir araya geldikleri sosyal örgütler, sosyal sermayeyi besleyen başka bir unsurdur.
Bireyler sivil toplum örgütleri aracılığıyla topluma çok daha kolay entegre olabilmektedirler.
Kişilerin çevreleriyle olan ilişkilerini geliştirmekte olan bu örgütler, üyelerine çeşitli ekonomik
ve sosyal alanlarda menfaat de sağlamaktadırlar. Ancak birçok araştırmacı, sivil toplum
örgütlerinin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerinin de olduğu konusunda
hemfikirdirler. Sivil toplum örgütlerinin amaç ve faaliyetlerinin, ülkenin ve toplumun genel
menfaat ve politikalarıyla çatışmaması gerekir. Çünkü hemen hemen her ülkede çete, mafya ve
terör niteliğinde faaliyetlerde bulunan illegal yapıda örgütler bulunmaktadır. Bu tür
yapılanmaların sosyal sermayeyi geliştirici değil, ayrıştırıcı ve yıkıcı negatif etkileri olmaktadır.

11.4.3. Kamu Kesimi ve Sosyal Sermaye
Kamu kesiminin siyasal ve sosyal yapısı, sosyal sermayenin bir başka kaynağını oluşturur.
Çünkü kişilerin özel ve kamu sektörüyle olan ilişkilerinde, düşünce ve ihtiyaçlarını açıkça ve
rahat bir şekilde dile getirebiliyor olmaları, o toplumda özgürlüklerin ne derece yaşandığına
bağlıdır. Kamunun yapılanması ve kişilere yaklaşımı; sosyal ağların kurulması, toplumsal
bütünleşmenin sağlanması ve sosyal sermayenin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir.
Kamuda insanların hak ettiği değeri göremediği yönündeki düşünceler, bilgi ve emeğe önem
verilmediği ya da bu yöndeki tereddütler, insanların sosyal ilişkilerini büyük ölçüde
zayıflatmaktadır. Mevcut kurulu ilişkiler de güven ortamından uzaklaşmaktadır.
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Kamu kesiminin ekonomik yapılanması da sosyal sermayeyi etkilemektedir. Bu bağlamda
kamuoyunda güven ortamının oluşturulması gelir dağılımının adaletli olacağına, çalışana
emeğinin karşılığının verileceğine duyulan inancın etkisi çok büyüktür. Çünkü gelir dağılımının
bozuk olduğu, çalışanın hakkını alamadığı, ekonomik alanlarda yolsuzlukların olduğu ülkelerde
sosyal ilişkilerin ve sosyal barışın tesisi oldukça zordur.

11.4.4. Sosyal Sermayenin Gelişiminde Diğer Unsurlar
Toplumu bir arada tutan bütün değerler sosyal sermayenin unsurlarıdır. Öncelikle “milli birlik”
duygusunun önemli bir yeri vardır. Toplumdaki etnik ayrışımlar “negatif sosyal sermaye”
olarak karşımıza çıkar. Sosyal alanda ekonomik amaç taşımayan komşuluk, arkadaşlık gibi
beşeri ilişkilerin yoğunluğu güven ortamının gelişmişliğini gösterir.
Sosyal barışın sağlanması için ülkedeki adalet sisteminden hiçbir vatandaşın kuşku duymaması
gerekir. Çünkü kişilerin uğradıkları haksızlıklara karşı adli makamlara güvenebilmesi onları
topluma ve siyasi sisteme daha fazla bağlamaktadır. Aksi durumda sosyal sermaye için gerekli
olan güven ortamı kaybolur ve kaçınılmaz bir dizi çözülmeler yaşanır.
Siyasi ve ekonomik alanda yaşanan yozlaşmalar da sosyal sermayenin gelişimine önemli ölçüde
engel olmaktadır. Ekonomi ve siyaset yönetişiminde görev alan kişiler toplum adına
üstlendikleri görevleri çoğu zaman kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanabilmektedirler. Bu
durum toplum adına var olan kuralların işlerliğini kaybederek, ekonomik ve siyasi alanda
yozlaşmaya neden olmaktadır.

11.5. Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma
11.5.1. Ekonomik Kalkınmaya Etkileri
1990’lı yıllardan itibaren sosyal sermaye ekonomik kalkınmada temel bir unsur olarak ele
alınmaya başlanmıştır. Çünkü sosyal sermayenin ekonomik performansı etkileyebileceği
düşüncesi giderek yaygın hale gelmiştir.
Toplumsal faaliyetlere kenetlenmiş vatandaşlar ülkenin sosyal ve siyasal kurumlarının
performansını büyük ölçüde etkilemektedirler. Putnam’a göre toplumsallığın ve girişkenliğin
temel bir göstergesi örgütsel yaşamın canlılığıdır. Toplumsal faaliyetlerin en geniş takibinin
yapıldığı gazete, demokratik birliklerin faaliyetlerinin sürekliliği için önemli bir araçtır. Gazete
okuyucuların sayısının artması toplum yaşamına ve sivil duyarlılıklara katılımı da
arttırmaktadır.
Siyasal katılımın ölçüsü seçimde oy kullananların sayısıdır. Böyle bir davranış sivil ruhun
işareti olarak, toplumsal amaçların izleniyor olması anlamına gelir. Örneğin Norayan ve
Pritchett Tanzanya kırsalında yer alan çeşitli gruplar üzerinde yaptıkları çalışmada, daha yüksek
düzeyde sosyal sermayeye sahip olan köylerde, hanehalklarının daha yüksek kişi başı gelire
sahip olduklarını açıklamışlardır. Ayrıca sosyal sermaye dışındaki faktörler sabit tutulduğunda,
sosyal sermaye köyün refah düzeyini önemli ölçüde arttırmaktadır.
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Fordist örgütlenme; bürokrasi, rasyonelleşme, hiyeraraşik örgütlenme gibi katı bir toplumsal
yapılanma ile şekillenmiş olmasına karşın, küreselleşmeyle birlikte esnek örgütlenme biçimleri
ortaya çıkmıştır. Firmaların çeşitlenen müşteri taleplerine ve artan kalite beklentisine cevap
verebilmeleri için “esnek firma” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, değişen pazar
belirsizlikleriyle baş edebilme ve esnek üretim örgütlenmesinin uygulanabilmesi için katı
hiyerarşik yapıların ve bürokrasinin çözülmesini zorunlu kılmıştır.Böylece firmalar,
girişimciler, çalışanlar ve bireyler üzerinde risk olgusu kaçınılmaz olmuştur.
Yeni kapitalizm düzeninde risklerle baş edebilmek, üretim ve verimliliği arttırabilmek için
ilişkilerde “güven ve işbirliği” sıklıkla vurgulanır olmuştur. Yalnız buradaki güven, çalışanın
uzun süreli bir işe sahip olacağı, standart bir çalışma düzeninin kalıcılığına dair değildir. Çünkü
yeni dönemde iş güvencesinin yerini, uzun vadenin bulunmadığı bir belirsizlik ortamı almıştır.
Esnek kapitalizmin belirsizlik ve risk ortamını ortadan kaldırmak için işbirliği ve güvene dayalı
ilişkilerin kurulması şarttır. Yani bireyci ve post-fordist esnek yapılanmanın açmazlarını
ortadan kaldırmak için “sosyal” olanın devreye sokulması gereği ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla soysal sermayenin işbirliği, dayanışma ve güven gibi unsurları, olumsuzlukları
telafi edici özelliklere sahiptir. Sosyal sermaye özellikle gelişmekte olan ülkelerde insan
sermayesinden bile önemli olabilmekte, ekonomik gelişmeyle sosyal sermaye arasında doğru
orantılı bir ilişki olduğu söylenmektedir.

11.5.2. Etkileme Sebepleri
Sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya yönelik sonuçları aşağıda maddeler halinde
açıklanmaktadır.
Karşılıklı yararlı mübadele ilişkilerinin artması: Yüksek düzeyde karşılıklılık, güven ve güçlü
gelenekler işlem maliyetlerinin azalmasına, sözleşmeleri güçlendirecek resmi kurumlara daha
az ihtiyaç duyulmasına ve bu yüzden kurumların oluşturduğu kişi başına maliyetler için daha
az ödeme yapılmasına neden olur. Karşılıklı yararlı faaliyetler pozitif toplamlı sonuçlar
doğurur. Birlikte çalışan ve birbirlerine yardım eden insanlar zamanla daha büyük bir karşılık
ve tatmin elde ederler.
Ortak faaliyet problemlerinin çözümü: Yüksek düzeyde sosyal sermayeye sahip topluluklar,
ortak faaliyet problemlerini daha kolay bir şekilde çözebilirler. Gelişmekte olan ülkelerde
genellikle zayıf olan resmi kurumların yerine getireceği rolleri sosyal sermaye
üstlenebilmektedir. Gözetleme ve işlem maliyetlerinin azalışı: Düşük güven ortamında,
çalışanların yakından gözetlenip denetlenmediklerinde sorumluluktan kaçabilecekleri
düşünülür. Toplumsal, sosyal ve ekonomik faaliyetleri denetleme ve organize etme işlem
maliyetlerini düşürür.
Bilgi paylaşımı: Bilgi eksikliği nedeniyle ekonomik birimler etkin olmayan kararlar
verebilirler. Bu gibi durumlarda resmi ya da resmi olmayan kurumlar piyasa hatalarını
önlemeye yardım edebilir. Ağlar ve grup üyeliği teknolojik yeniliklerin kullanılmasına yönelik
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bilgi akışını sağlar. Bilgi paylaşımı karşılıklı etkileşimin bir ürünü olarak sosyalleşmeye de
katkı sağlar.
Kırılganlıklarda destek sağlama: Bir kriz anında kişinin ailesi, arkadaşlıkları ve birliktelikleri
önemli bir değer oluşturur. Bu yüzden zengin sosyal ağlar yoksulluk, kırılganlık, çatışmaları
çözümleme ve yeni fırsatlar elde etmede avantaj sağlar.
Siyasal katılma ve yönetişimin geliştirilmesi: Sosyal sermaye iyi yönetişime, kamu
politikasının etkinliğine katkı sağlamaktadır. Sosyal sermaye ekonomik performansın yanı sıra
sivil katılımı arttırarak demokratik yönetişimi, kamu yönetiminin etkinliğini ve dürüstlüğünü
geliştirebilir, ekonomi politikalarının kalitesini arttırabilir.
Yoksulluğun hafifletilmesi: Yoksul topluluklarda ve ekonomilerde karşılaşılan en önemli
açıklardan biri, sosyal sermaye eksiğidir. Yoksullar bir araya gelme ve görüşebilme değerini
elde edebilmelidirler.

11.6. Sosyal Sermayenin Negatif Etkileri Ve Eleştirisi
Şimdiye kadar sosyal sermayenin pozitif etkilerini ele aldık. Ancak sosyal sermaye birçok
yönüyle eleştirilere de maruz kalmıştır. Hatta buraya kadar anlattıklarımızın aksine sosyal
sermayenin ekonomik performansı engelleyip, geriye düşürebileceğine dair görüşler de ileri
sürülmektedir. Bunları kısaca maddeler halinde açıklamak mümkündür:
1. Sosyal sermaye kavramı henüz çok yeni olduğundan anlaşılması ve kullanımındaki
acelecilik önemli bir eleştiriye konu olmuştur.
2. Kavramın belirsizliği uygun göstergelerle ölçülmesini zorlaştırmaktadır.
3. Ortodoks kalkınma politikalarını meşrulaştırdığı ve sosyal ilişkileri bir sermaye gibi
görme düşüncesini yaygınlaştırdığı ileri sürülmektedir.
4. Son zamanlarda sosyal sermaye kavramının, Dünya Bankası’nın kalkınma çalışmaları
kapsamında alınmış olması, Dünya Bankası karşıtlarının bu kavrama yönelik sert
eleştirilerde bulunmalarına neden olmaktadır.
5. Bazı bilim adamları, kamu kurumlarının, kalkınmayı etkilemekteki rolünü ihmal ettiği
için sosyal sermayeyi eleştirmektedirler.
6. Bazı sosyal gelenek ve normların, yeni teknik ve gelişimlerin kullanılmasını ve
benimsenmesini engellediği ileri sürülmektedir.
7. Sosyal sermaye ağları dışında kalanların durumları da sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
8. Sosyal sermaye, olumsuz koşullar altında borç verme veya yardımda bulunma
konusunda girişimcilerin üzerindeki baskıyı arttırarak, iş dünyasından tepki
alabilmektedir.
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9. Sivil toplumdaki örgütlenmelerin bir kısmı, toplumun geneli veya bir bölümü için
zararlı yapılanmalar olabilmesi nedeniyle sosyal sermaye önemli eleştirileri üzerine
çekmiştir.

11.7. Sosyal Sermaye ve Türkiye Ekonomisi
Türkiye ekonomisinin en bildik ekonomik sorunları enflasyon, cari açık, işsizlik, dış ve iç borç,
istikrarsız politikalar ve IMF faktörüdür. Diğer yandan sosyal sermaye yetersizliğine dayanan
terör, hortumculuk, yoksulluk, kara para, kayıtdışı ekonomi, siyasi istikrar gibi sosyo-ekonomik
sorunlar da Türkiye’nin başka yüzünü göstermektedir. Ekonomik problemlerin çözümü için
uygulanan birçok politikaya rağmen henüz arzulanan başarı yakalanamamıştır. Sosyal
problemlerin çözümü için de ceza yöntemlerinden yeterli sonuç alınamamıştır.
Türkiye bugüne kadar ekonomik sosyal ve siyasal problemlerini birbirinden ayrı düşünüp, ona
göre çözüm aramıştır. Oysa yapılması gereken, bir sosyal bilim olan iktisadın diğer sosyal
bilimlerle de ilişkisi olduğu dikkate alınarak, sosyal problemlerin çözümünün birlikte ele
alınmasıdır. Çünkü ülkemizde yaşanan terör, yolsuzluk, hortumculuk, siyasal çatışmalar gibi
sorunların temelinde sosyal sermaye yetersizliği yatmaktadır. Bu durum ekonomik problemlere
de kaynak teşkil etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de sosyal sermaye yetersizliği ile ekonomik
yetersizlik birbirini beslemektedir. Bu anlamda yapılması gerekenler, toplumlar arasındaki
farklılıkları değil benzerlikleri ortaya koymak ve insanlara güvenle bakabilmektir. Bu amaçla
ülkede gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi, demokrasinin tabana yayılması, ifade
özgürlüğünün geliştirilmesi ve adalet sisteminin adil bir yapıya kavuşması için atılacak
adımların belirlenmesi gerekmektedir.

Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyolog ve düşünürler tarafından yapılan sosyal sermaye tanımlarına baktığımızda resmi
örgütlenmeler ve yasal düzenlemelerin ötesinde bir ilişkiler olgusu olduğunun vurgulandığını
görmekteyiz. Ekonomik gelişme sürecinde de önemli bir rol oynayan sosyal sermaye kavramı,
bir kısım sosyolog tarafından sosyal ağ ve güvenle içselleştirilmiştir. Sosyal ağlar ve güven
sosyal sermaye kavramının en önemli iki uzvudur. İçsel ve dışsal sermaye kavramlarından
bahsederken bu iki kavramın öneminden detaylıca bahsettik. Bu bölümün sonuna geldiğimizde
öğrendiklerimizi özetleyecek olursak; önce sosyal sermayenin tanımıyla konumuza giriş yaptık.
Arkasından farklı sermaye türleriyle ilişkilerine değindik. Adler ve Kwon’un sosyal sermayenin
içsel ve dışsal olarak ayrılan yaklaşımlarını anlamaya çalıştık. Sosyal ağlar ve güven
kavramlarını tanıdıktan sonra sosyal sermayenin kaynaklarına, toplumsal kalkınmayı nasıl
etkilediğine, ardından negatif etkilerine ve yöneltilen eleştirilere göz attık. Son olarak da sosyal
sermayenin Türkiye’deki gelişmişliğine ve bunun sosyo-ekonomik yapıya etkisine değindik.
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Bölüm Soruları
1) Fukuyama, sosyal sermayeyi bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan ve onların
işbirliği yapmasını sağlayan, değerler ve normlar kümesinin varlığı şeklinde, adeta
_______________ kavramıyla özdeşleştirmiştir. Boşluğa hangi kavram gelmelidir?
a) Kültür
b) Sosyal yapı
c) Ortak anlayış
d) Ortak sosyal ilişkiler
e) Ortak değerler
2) Sosyal sermayenin ekonomik kalkınmaya yönelik etkileri aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde yanlış ifade edilmiştir?
I. Karşılıklı yararlı faaliyetler pozitif toplamlı sonuçlar doğurur
II. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle zayıf olan resmi kurumların yerine getireceği
rolleri üstlenebilmektedir.
III. Yoksulluk, kırılganlık, çatışmaları çözümleme ve yeni fırsatlar elde etmede avantaj
sağlar.
IV. Kamu yönetiminin etkinliğini ve dürüstlüğünü geliştirebilir
a) I-II

b) II-III

c) I-III

d) III-IV

e) Hiçbiri

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sermayenin negatif olarak değerlendirmelerinden biri
değildir?
a) Kavramın kullanımındaki acelecilik
b) Kırılganlıklarda destek sağlaması
c) Kavramın belirsizliği sebebiyle ölçümünün zorlaşması
d) Kamu kurumlarının kalkınmayı etkilemekteki rolünün ihmal edilmesi
e) Ağlar dışında kalanların durumunu gözetmemesi
4) Dışsal yaklaşımda, __________________’e göre, sosyal sermayeyi bireylerin dışsal
ilişkilerinde, sosyal aktörler arasındaki yapısal boşluklarda oluşur. Boşluğa hangi isim
gelmelidir?
a) Coleman
b) Putnam
c) Burt
d) Fukuyama
e) Bourdiue
5) Bireylerin içinde bulundukları topluluktan, ortak amaçlar için yararlandıkları bir
“kamu malı” olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlişkilere dayalı sosyal sermaye
b) Köprü sosyal sermaye
c) Ağlara dayalı sosyal sermaye
d) Dışsal sosyal sermaye
e) İçsel sosyal sermaye
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6) Granovetter, ___________________________________ tezinde bireylerin, birebir
ilişkide olduğu kişiler aracılığıyla onların bağlantılarından yararlanarak bireysel amaçlarına
ulaşabilecekleri, hatta toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunacağını ileri
sürmüştür.
7) Bourdieu’ya göre sosyal sermaye, bireysel veya grupsal potansiyel kaynakların
toplamıdır. (D / Y )
8) Güven kavramı, içsel yaklaşıma göre sosyal sermayenin oluşumuna katkıda bulunan
bir etkendir ancak, asla sosyal sermayenin kendisi değildir. (D / Y )
9) Portes ve Landolt, sosyal sermayenin araçsal yapısını ikiye ayırmıştır:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
10) Sosyal sermayenin hayatınızda etkili olabileceği durumları düşününüz ve
yaklaşımların geçerliliğini tartışınız.

Cevaplar
1) a
2) e
3) b
4) c
5) e
6) Zayıf bağların gücü
7) D
8) Y
9) a) karşılıklı yüzyüze ilişkiler: karşılıklılık beklentisi içinde kurulan, yararlananların
beklentilerinin orantılı şekilde yerine getirileceğine dair güvene dayanır. b) Sosyal yapılar içine
kenetlenmiş ilişkiler: toplumsal kontrol mekanizması olarak işlev görürler.
10) Açıklama ve yorum sorusu
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12. TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Toplumsal cinsiyet nedir?
12.2. Kadınların emek (işgücü) piyasasına girişini hangi kuramlar açıklar?
12.3. Kadının işgücü piyasasına katılımını hangi faktörler engeller veya destekler?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kadınların emek (işgücü) piyasasına girişini engelleyen ya da zorlaştıran faktörler nelerdir?
Biyolojik cinsiyetimize göre bir görev dağılımı olmasaydı nasıl bir toplum düzeni olurdu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Toplumsal cinsiyet

Öğrenci, kavramın geniş
anlamını
ve
kavramı
içeriğinde hangi etkenlerin
var olduğunu öğrenir ve
farkındalığa sahip olur.

Değişik örnekler üzerinden
tanım ve etkenler üzerinde
durularak konu öğrenciye
aktarılır.

Emek piyasası kuramları

Öğrenci, öğrenim gördüğü Kuramlar
tanıtılarak
neo-klasik iktisat bakış öğrenciye kıyaslama yapma
açısının kadın işgücünü nasıl imkanı tanınır.
değerlendirdiğini ve diğer
kuramların
yaklaşımlarını
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

Toplumsal cinsiyet
Ataerkillik
İşgücünün kadınlaştırılması
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Giriş
Eşitsizlik, günümüz toplumlarının başta gelen ortak özelliklerindendir. Ülkelerin gelir düzeyleri
arasındaki farklılığa işaret eden ülkeler arası eşitsizlik, diğeri ise bir ülkede gelir dağılımının
bozukluğunun ifadesi olan, ülke dâhilindeki farklı bölgeler arasındaki gelir eşitsizliği olmak
üzere iki tür eşitsizlikten söz edilebilir. Toplumsal cinsiyet, tolumun verdiği roller, görev ve
sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri ile ilgili bir olgudur.
Cinsiyeti doğa belirlerken, toplumsal cinsiyeti kültür belirlediği için kadın ve erkek arasında
bir eşitsizliğin varlığına işaret eder. Kadının çalışma yaşamındaki konumuna ilişkin görüşler
Neo-Klasik Emek Piyasası Kuramı, Marksist Kuram, Ayrımlaşmış Emek Piyasası Kuramı ve
Feminist Kuram olarak ayrılır. İstihdamda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, Yatay Toplumsal
Cinsiyet Ayrımcılığı ve Düşey Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı olarak incelenir. Günümüzde
kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda ikincil konumda bulunmalarının temelinde yatan
“erkek egemen” anlayıştaki cinsiyet ayrımcılığıdır. İşgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı
eşitsizlik kadını üretim ortamından dışlayıp ev odaklı bir yaşama itmekte ve kadını ikincil bir
konuma sokmaktadır. Küreselleşme ile beraber kadınlar işgücü piyasasında ikinci konuma
itilmiş, geçici görülmüş, işten çıkarılmış, düşük ücretli çalışmak zorunda kalmışlardır.
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12.1. Eşitsizlik
Eşitsizlik, kişi veya grupların toplum hayatında gerekli çabayı göstermelerine rağmen
ekonomik, sosyal, hukuki bir takım haklardan hak ettikleri ölçüde yararlanamamalarıdır. Eğitim
yoluyla kazanılan statünün getirisi olan mesleki konum ve toplumsal hareketliliğe
uğrayamamalarıdır.
Sosyal bilimciler, toplumların iktidar yapısını ve toplumdaki güç ilişkilerini anlayıp açıklamaya
yönelik çalışmalarında, ağırlıklı olarak “eşitsizlik” kavramı üzerinde yoğunlaşırlar. Eşitsizlik,
günümüz toplumlarının başta gelen ortak özelliklerindendir. Ülkeler arasındaki gelir eşitsizliği
200 yıldır var olmakla beraber özellikle 1980'li yıllardan itibaren ciddi artış göstermiştir. 1990'lı
yıllarda dünyada iyice belirginleşen eşitsizlik ve yoksulluk küreselleşmenin olumlu ve olumsuz
sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Dünyadaki gelir eşitsizliği iki boyutlu olarak ele alınmaktadır. Birincisi, ülkelerin gelir
düzeyleri arasındaki farklılığa işaret eden ülkeler arası eşitsizlik, diğeri ise bir ülkede gelir
dağılımının bozukluğunun ifadesi olan, ülke dâhilindeki farklı bölgeler arasındaki gelir
eşitsizliğidir. Buna ilave olarak konumuz açısından aynı ülke veya bölge ya da tüm dünyada
cinsiyete göre dayalı eşitsizlik kendini göstermeye devam etmektedir.

12.2. Toplumsal Cinsiyet
Cinsiyet kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik değildir, ancak sosyal yönden kadın ve erkeğe
verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanabilecek toplumsal cinsiyet bir eşitsizlik ifade
etmektedir. Çünkü toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet kavramının ötesinde tüm cinsiyet
algılarının toplum tarafından belirlendiğini öne süren bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet,
tolumun verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve
beklentileri ile ilgili bir olgudur. Cinsiyeti doğa belirlerken, toplumsal cinsiyeti kültür
belirlemektedir. Farklı kültürde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve
erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet,
bireylerin değil toplumların, toplumsal kurumların ve kültürün bir özelliğidir.
Eşitsizlik, bir bakıma kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi
rengin tercih edilmesiyle başlayan, erkeklerin ve kadınların yapabileceği işler konusunda da
yapay ayrımların üretilmesiyle süren, erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal
yaşama katılma düzeyi açısından oluşan farklılıklarla pekişen bir süreçtir. Kadınlar, daha çok
ev gibi özel alanda kalırken, erkekler ise dışarıda her çeşit kamusal alanda kendini ifade etme
imkanı bulabilmektedir. Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime
kadar her türlü kamusal alandaki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur.
Toplumsal cinsiyete bağlı eşitsizliklerden en fazla etkilenen tarafın kadın olduğu kabul edilen
bir gerçektir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlar siyasal, yasal, sosyal ve
ekonomik haklara sahip olmada, bu hakları kullanmada, toprak ve sermaye gibi kaynaklara
sahiplikte eşitsizliklere maruz kalmaktadır. Eşitisizliğin boyutları çalışma yaşamında
keskinleştiği için konuya öncelikle kadının çalışma yaşamına ilişkin kuramlarla devam
edeceğiz.
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12.3. Kadının Çalışma Yaşamındaki Konumu
Kadının çalışma yaşamındaki konumuna ilişkin kuramlar, Neo Klasik Emek Piyasası Kuramı,
Marksist Kuram, Ayrımlaşmış Emek Piyasası Kuramı ve Feminist Kuram olarak dört başlıkta
incelenmektedir.

12.3.1. Neo-Klasik Emek Piyasası Kuramı
Neo-Klasik Emek Piyasası Kuramı, Ayrımcılık Duyguları Modeli, İstatistiksel Ayrımcılık
Modeli ve İşgücü Piyasasında Aşırı Kalabalıklaşma Modeli olarak incelenebilmektedir.
İşgücü piyasasında cinsiyet ayrımcılığı olduğunun teorik altyapısı Neo-Klasik ekonomistlerce
ortaya koyulmuştur. Buna göre reel ücret marjinal verimliliğe göre belirlenirken, bu konuya
dikkat edilmeden yapılan uygulamalar ayrımcılıktır, yani aynı beşeri sermayeye sahip bireyler
arasında cinsiyete dayalı bir ayrım söz konusu ise işgücü piyasasında ayrımcılık var demektir.
Bu kurama göre kadının üretim piyasasındaki rolü, toplam emek arzı ve buna bağlı olan taleple
ilişkilidir. Kadınların göreli olarak düşük ücret almaları beceri niteliklerine bağlıdır.

12.3.1.1. Ayrımcılık Duyguları Modeli
Becker’in geliştirdiği Ayrımcılık Duyguları Modeli, işverenin yaptığı ayrımcılık ve
çalışanların yaptığı ayrımcılık olarak ele alınır.
İşverenin yaptığı ayrımcılıkta, işveren kadın çalışanları daha düşük ücretle istihdam etmek ister.
Çalışanların yaptığı ayrımcılık ise, erkek çalışanlar kadınlarla birlikte çalıştığı bir iş yerinde
buna katlandığı için bunun kendisine parasal olmayan ek maliyet getirdiğini varsayar ve bunun
ödenmesini ister. Bu durum da işverenin kadın çalışanı daha az tercih etmesine ve işverenin
yaptığı ayrımcılığa yol açabilir ya da erkek çalışanlara ek ücret ödemeyi kabul eden işveren
kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farkının oluşmasına neden olur.

12.3.1.2. İstatistiksel Ayrımcılık Modeli
E. Phelps ve K. Arrow’un geliştirdiği İstatistiksel Ayrımcılık Modeli işverenin eksik bilgi ve
belirsizlik ortamında çalışan seçimi yaptığını, dolayısıyla çalışanların nasıl bir performans
göstereceğini bilmediğini ve çalışanların ne kadar süre işte çalışacaklarını bilmediğini vurgular.
Bu belirsizlikler arasında, işveren genel kanıya göre hareket ederek, tüm bu kaygılarını erkek
çalışanlar ile giderebileceğini düşünür.

12.3.1.3. İşgücü Piyasasında Aşırı Kalabalıklaşma Modeli
B. Bergman’ın geliştirdiği İşgücü Piyasasında Aşırı Kalabalıklaşma Modeli’nde kadın ve erkek
çalışanlar arasındaki ücret farklılığının da etkisi ile kadınların ve erkeklerin farklı mesleklere
yoğunlaşmasını doğurur. Eğer kadınların yoğun olduğu meslekte ücret daha fazla ise, erkekler
de o mesleklere kayacaktır.
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12.3.2. Marksist Kuram
Neo-Klasik Emek Piyasası Kuramı’na karşı çıkan Marksist Kuram’a göre çalışma yaşamındaki
cinsiyete dayalı eşitsizlikler üretim ilişkileri çerçevesinde incelenir. Bireyler yaptıkları işe göre
sınıflara ayrılır. Bu kuram emeğin bir meta olmadığını, girişimci tarafından talep edilince meta
haline geldiğini ileri sürer.

12.3.3. Ayrımlaşmış Emek Piyasası Kuramı
Ayrımlaşmış Emek Piyasası Kuramı, emek piyasasının tekdüze bir yapıya sahip olmadığını ileri
sürer. Bu kurama göre işgücü piyasası eğitimli, nitelikli işgücü için uygun koşullarda istihdam
olanağı sağlarken; bu koşullarda iş bulamayan kesim için güvencesiz koşullarda daha düşük
ücretle iş koşulları sunar. İkinci durum, kayıt dışı istihdamı doğurur ve bu koşullarda genellikle
kadınlar istihdam edilir. Kadınların bu koşullara itilmesinde eğitim yetersizliği önemli bir
etkendir.

12.3.4. Feminist Kuram
Feminist kuram kadına karşı uygulanan “cinsiyetçilik” uygulamalarına karşı oluşmuştur.
Özellikle Üçüncü Dünya Ülkeleri kadınları “cinsiyetçilik” politikaları sonucu tarım
tekniklerinden uzaklaşmış, eğitimsiz kalmış, mülkiyet haklarını kocalarına devretmiş, kente
göç ettiklerinde de işsiz kalmışlardır. Bu kuram kadını özel alanın objesi olmaktan çıkarıp,
kamusal alanın bir parçası yapmak ister.
Feminist kuram içinde “Akılcılığa dayalı feminist kavramlaştırmalar” cinsiyete dayalı
eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgular, “Köktenci feminizm” cinsiyete dayalı
farklılığı kabul eder ve bu farklılığın giderilmesinden yana olmaz, “Post modern feminist
yaklaşım” ise kadının farklı kimliklerinin nasıl ortaya çıktığını sorgular.

12.4. İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Dünyadaki ekonomik gelişmeler gelişmiş ve güçlü ekonomilerin aksine, gelişmekte olan
ülkelerde ekonomik olarak aktif olan kadınların büyük çoğunluğunu olumsuz etkilemiştir.
Küreselleşmenin etkileri ve neo-liberal ekonomik politikalar, kadının ekonomi içindeki yerinin
sorgulanması açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.
Tarımın ticarileşmesi, sanayileşme, hızlı ve çarpık kentleşme ve yapısal uyum politikaları tüm
kesimleri etkilemekle beraber kadınlar üzerindeki negatif etkisi daha büyük olmuş, kadınlar
işsizlik, formel eğitimde eksiklik, enformel sektörde çalışma, sosyal güvenlikten yoksunluk ve
yoksulluk sınırında yaşama gibi sorunlarla yüzyüze gelmişlerdir.
Dünyada 1960’lardan itibaren hizmet sektörünün imalat sektörünün yerini almasıyla beraber
endüstrisizleştirme ve vasıfsızlaşma istihdamın biçimini değiştirmiştir. Bu değişim ve
dönüşümlerin bir sonucu olarak kadınlar ücretli iş piyasasına gitmeye başlamıştır. Bu yeniden
yapılanma süreci toplumsal cinsiyet ayrımını yeniden üretmiş ve kadınlar ile erkekler arasında
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eşitsizliklerin doğmasına yol açmıştır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, Yatay Toplumsal
Cinsiyet Ayrımcılığı ve Düşey Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı olarak incelenmektedir.


Yatay Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı: Kadın ve erkeklerin nitelik açısından farklı
meslek tiplerine ayrılmasıdır. Hemşire ve ebelerin büyük çoğunluğunun kadın, polis ve
savunma kuvveti mensuplarının büyük çoğunluğunun erkek olması gibi.



Düşey Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı: Aynı meslek grubundaki kadın ve erkeklerin
kıdem açısından farklılaştırılmalarıdır. Çoğunlukla kadınların düşük ücretli, güvencesiz
ve yarı-zamanlı çalıştırılması gibi.

Toplumsal yaşamda aslında birbiriyle ilişkili alanların ayrıştırılması ve farklılaştırması
sorunların temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple kadın istihdamının değerlendirilmesinde
sadece ekonomik terimlerle açıklanması aydınlatıcı olmayacaktır.
Her şeyden önce kadınlar erken yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyetin oluşturulmasına yönelik
yetiştirilmektedir. Sosyalleşme süreci içinde bu cinsiyet ayrımcılığı kadınları etkilemekte ve
kadınları daha çok akraba ilişkili ağlara iterken, erkekleri ise daha fazla mesleki olarak uygun
ağlara itmektedir. Yani kadın ekonomik sosyalleşmesini genellikle gerçekleştirememektedir.
Dolayısıyla kadının ekonomiyle ilgisi, tutumlu davranıp ailenin bakımını en iyi şekilde
sağlamakla sınırlı kalmaktadır.
İstihdamda cinsiyet ayrımcılığının ilk sonucu kazançtaki toplumsal cinsiyet farklılıklarıyla
ortaya çıkar. Bu durum özellikle kadınları yoksulluk açısından kırılganlaştırmakta, yoksulların
büyük bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır.
Kadın işgücünün tercih sebepleri olarak kadınların:


Yarı-zamanlı ve esnek saatli işleri kabul etmeleri



İşte süreklilik arayışlarının az olması



Geçici olarak işten ayrılmayı kabul edebilmeleri sayılabilmektedir.

Kadın işgücünün emek piyasasına katılım biçimi, erkek işgücünden faklıdır. Çünkü kadınlar
meslek eğitiminden kısıtlı olarak faydalanmakta, mesleki beceri elde etmede birtakım
engellerle karşılaşmakta, işe bağımlıkları az olduğu için ucuz ve güvencesiz koşullarda
çalışmaktadır. Kadınların çalışma hayatında katlandığı bu eşitsizlikler onun beceri düzeyi ile
ilişkili olamamakta, evdeki sorumlulukları ve iş hayatı arasında denge kurma kaygılarından
kaynaklanmaktadır. Hem evdeki sorumluluklarını sürdürmeye, hem de işyerindeki çalışma
koşularını ve saatlerini düzenlemeye çalışması neticesinde, kadın işgücü piyasasında
dezavantajlı konuma düşmektedir.
İşgücü piyasasında küresel krizin etkisiyle işsizlik oranlarının artması, tarımda istihdamın
azalması ve kadınların işgücü dışında kalması, kadınların işgücüne katılım oranının erkeklerin
çok gerisinde kalmaya devam etmesi işgücü piyasasının genel değişimleri olarak ifade
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edilebilir. İşgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı eşitsizlik kadını üretim ortamından dışlayıp ev
odaklı bir yaşama itmekte ve kadını ikincil bir konuma sokmaktadır. Küreselleşme ile beraber
sanayileşmenin önemini yitirmesinin ardından kadınların düzensiz, güvencesiz ve düşük ücretli
işleri kabul etmeleri, iş hayatındaki cinsiyete dayalı eşitsizliği sergilemektedir.
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının uluslararası standartlara göre düşük seyretmesi
sosyal ve kültürel, eğitim, kentleşme, medeni durum gibi faktörleri içermektedir. Özellikle
kentleşme ve tarımsal faaliyetlerden uzaklaşma tüm bu gerekçelerin temelidir. Kadın işgücü
arz ve talebinde kadınların işgücü dışında kalmasında cinsiyete dayalı işbölümü ve ataerkil
zihniyet yapıları etkili olması, kadınların erkeklerden daha fazla süreyi günlük ev ve bakım
işlerine harcaması, çocuk, hasta ve yaşlı bakımında kamusal hizmetlerin yetersiz olası sebebiyle
kadın işgücü arzının kısıtlanması başlıca sorunlardır. Söz gelimi kadınlar dünya nüfusunun %
50’sinden fazlasını temsil ettikleri, iş saatlerinin % 66’sını doldurdukları halde dünya
gelirlerinin ancak % 10’una ve mülkiyetin % 1’ine sahiptir. Kadının ekonomide geri planda
kalmasının temelinde onun sosyal üretim sürecinden koparılıp üreticinin yeniden üretimiyle
yani annelikle görevlendirilmiş olası yatmaktadır. Yani kadın işgücü hep yedek işgücü olarak
değerlendirilmiştir. Cinsiyete göre işgücüne katılma oranlarına bakıldığında kadınların
işgücüne katılımları erkeklere kıyasla çok düşüktür. Kadınların işgücüne katılma oranı 2000
yılında % 26,6 iken, 2010 yılı için % 28,8’dir. Dünyadaki oranalara bakıldığında ise, 2016
OECD raporuna göre kadınların işgücüne katılım oranı, AB ülkelerinde % 63,2 iken AB-28
ülkeleri 67,5 ve ve OECD ülkeleri ortalaması ise % 63,6’dır.
Türkiye için 2017 yılı verileri ise Tablo 12_001’de verilmiştir. Tablodan da görülebileceği gibi
kadınların 2017 verileri incelediğinde işgücüne katılma oranı % 33,5 olarak gerçekleşirken
istihdam oranı % 29,1 olarak gerçekleşmiştir. 15-64 yaş grubu incelendiğinde oranların görece
iyileştiği görülmektedir.
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Tablo 12_001: İşgücüne katılım oranı (%)
Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri 2018

12.5. Kadın İstihdamı
Cinsiyete dayalı işbölümünün kökeni toplumsal üretimdeki görev ve faaliyet farklılaşmasından
kaynaklanır. Günümüzde kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda ikincil konumda
bulunmalarının temelinde yatan “erkek egemen” anlayıştaki cinsiyet ayrımcılığıdır.
Kadınları çalışma piyasasının dışında tutan başlıca etmenler şu başlıklarda toplanabilir:


Kadının toplumsal konumu: Kadının veya toplumun evin geçimini erkeğin görevi olarak
görmesi ve kendi alanını veya kadının alanını ev ve aile ile sınırlı görmesinden
kaynaklanmaktadır.



Eğitim: Eğitim düzeyi düşük kadınların küreselleşme ile beraber gelişen sektörlerde
bilgiye dayalı, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışamamaktadır.



Fizyolojik farklılıklar: “Erkek işi” olarak nitelendirilen işler, hamilelik ve çocuk bakım
sürecinin iş hayatını etkilemesi. Kadınların % 55’i aileleri ve çocukları için belli bir
zaman diliminde işlerini bırakmaktadır.
İşgücüne katılma oranının düşük olmasında
248



İşgücünün eğitim seviyesinin düşüklüğü,



Çalışma çağındaki nüfusun dolayısıyla işgücüne girenlerin yıllık artış hızının o yıl
içinde yeni yaratılan işlerin yıllık artış hızından daha fazla olması,



Tarımsal istihdamın azalma eğilimi sonucu artan kente göçün özellikle kadınların
işgücünden çekilmesine neden olması,



Yaşanan ekonomik krizler (1994, 1999 ve 2001 krizleri),



Yüksek işsizlik ortamında kişilerin, özellikle kadınların, iş bulmaktan ümitlerini kesip
iş aramamaları,



Erken emeklilik gibi sebepler rol oynamaktadır.

Tarımın ticarileşmesi, sanayileşme ve yapısal uyum politikaları ekonominin bütününün aksine
kadınlar üzerindeki etkisi negatif olmuştur. Türkiye’de de göreceli olarak güçlü ekonomik
büyümeye karşılık 1980’lerden beri istihdam olanakları son derece kısıtlı kalmıştır. Bir çok
ülkede 1980 sonrası yapısal uyum politikalarının hayata geçirilmesi kadın istihdamını artırıcı
bir etki yapmıştır. Sanayiye yapılan yatırımlar ucuz işgücü olarak kadın emeğine olan ihtiyacı
artırmış ve bazı ülkelerde işgücünün kadınlaşması sürecini başlatmıştır. Ancak Türkiye’de
böyle bir süreçten bahsetmek mümkün değildir. İhracata dayalı politikaların uygulanması
kentlerde tarımdaki istihdamı düşürürken, tarım dışı kadın istihdamında beklenen artış
gözlenememiştir.

SEKTÖRLER

KADIN

ERKEK

TOPLAM

Tarım

26,8

14,9

18,6

Sanayi

14,7

21,2

19,2

İnşaat

0,9

10,6

7,6

Hizmetler

57,6

53,3

54,6

Tablo 12_002: Sektörlere Göre İstihdama Katılma (%)
Kaynak: TUİK, İşgücü İstatistikleri 2017
Tablo 12_002’de 2017 yılı verilerinden anlaşılacağı üzere kadınların erkeklere göre tarım
sektöründe daha fazla yer aldıkları görülmektedir. Bununla beraber tarım sektöründe istihdam
edilen kadınların oranı yıllar itibariyle azalma eğilimi göstermektedir. Tarım alanında
çalışmanın getirdiği önemli sorunlardan biri de kadınların ücretsiz aile işçisi konumunda
çalışıyor olmalarıdır. Bu durum kadının işgücü piyasalarında görünürlüğünü azaltan bir unsur
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Diğer yandan değindiğimiz gibi eğitim düzeyi kadınların ve erkeklerin işgücüne katılma
oranlarını yüksek düzeyde etkilemektedir ve daha da önemlisi, eğitimin kadınların ücretli bir
işte çalışma kararlarını vermedeki belirleyici rolü, erkeklerle kıyaslandığında daha güçlü
olmaktadır.
Tablo 12_003’de kadınlarda eğitim düzeyine göre istihdama katılım oranına bakıldığında iki
cinsiyet arasındaki farklılığın hemen her eğitim seviyesinde oldukça yüksek olduğu
görülmektedir. Dikkat çeken bir unsur, kadınların eğitim seviyesi arttıkça istihdama katılım
oranlarının da arttığının görülmesidir. Bununla beraber yüksek öğretim seviyesinde bile
kadınalr ile erkekler arasında istihdama katılım açısından arasında önemli bir farklılık olduğu
anlaşılmaktadır.

EĞİTİM DÜZEYİ ve
CİNSİYETE GÖRE İSTİHDAM

KADIN

ERKEK

Okuma yazma bilmeyen

15

29

Okuma yazma bilen ama okul
bitirmemiş

20,8

49,8

İlkokul

28,8

66,1

İlköğretim

27

81,3

Ortaokul

17,3

51,4

Lise

25,7

64,3

Yüksek Oğretim

61

78,4

Tablo 12_003: Eğitim Düzeyinin Cinsiyete Göre İstihdama Katılma (%)
Kadınların piyasada çalıştıkları konum incelendiğinde ise, 2017 rakamları ile % 65,2’sinin
ücretli/yevmiyeli, % 1,4’ünün işveren, % 9,3’ünün kendi hesabına ve % 24,1’inin ise ücretsiz
aile işçisi olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

12.6. Kadın İşgücünün Enformel Sektördeki Yeri
Enformel sektör kırdan kente göç edenlerin, formel sektörün yeterli iş imkanı yaratamaması
sonucu bu sektörde iş bulamadığı zaman yaşamlarını sürdürmek için yürüttüğü ekonomik
faaliyetlerdir. Enformel sektörün büyüklüğü ile bir ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında ters
orantı vardır. İşgücü maliyeti ile çalışanın eline geçen net ücret arasındaki fark arttıkça, işveren
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ve çalışan yönünden enformel sektöre yönelme avantajlı olmaktadır. Kadınlar çocuklarla
beraber, enformel sektörün ücretsiz aile işçisi veya düşük ücretli çalışan olmaları sebebiyle en
yoksul kesimini oluşturmaktadır.
Ev eksenli çalışanların çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Bu durumun en temel nedeni,
işgücü maliyetlerini azaltmak için kadınların iş gücü piyasasından dışlanması ve kadınların bu
sektörde hem üretim hem de yeniden üretim süreçlerinde sorumluluk alabilmeleridir.
Kayıt dışı sektörde çalışan kadınlar sadece ev içi çalışanları ve bebek bakıcıları olarak
çalışmamakta aynı zamanda ev-eksenli dikiş ve örgü işleri yapmakta ve giyim, tekstil,
ambalajlama, gıda üretimi gibi sektörlerde de kayıt dışı çalışanlar olarak istihdam
edilmektedirler.
Kadınlar evde yaptıkları işlerle ücretli çalışan kapsamına girmediğinden, ev dışında elde
ettikleri kazançları sadece gelir arttırıcı bir faaliyet olarak görülmektedir. Bu sebeple, kadın
emeği erkeğin emeğinden daha ucuz olmaktadır. İmalat sektöründe kadınlar özellikle
konfeksiyon işkolundaki küçük işletmelerde ya da eve iş verme yöntemiyle güvencesiz olarak
istihdam edilirler. İşçilik maliyetlerini azaltmak amacı ile sanayi sektöründe, gelişmekte olan
ülkelerde kadın emeği değerlendirilmiştir.
Enformel sektördeki bu tablo kendisini rakamlarda da açıkça göstermektedir. Türkiye’de 2016
yılı verilerine göre kayıtdışı istihdam oranı %33,5’tur. Tarım sektörü %82 ile birinci sırada yer
alırken %35,7 ile inşaat sektörü ikinci sırada gelmekte ve bunu %20’ler civarında bir oranla
sanayi ve hizmetler sektörleri takip etmektedir.
Görüldüğü gibi genel kayıt dışı istihdam açısından tarım ve tarım dışı sektörlerinde önemli bir
oransal farklılık göze çarpmaktadır. Tarım sektöründen çalışan kadınların yaklaşık %94’ü kayıt
dışında iken erkeklerde bu oran %77 civarındadır. Tarım dışı sektörlerde ise yıllar itibariyle bir
iyileşmenin gerçekleştiği görülmektedir. Sosyal güvencesi olmaksızın enformel sektörde
çalışan kadınların oranı, tarım dışı sektörlerde %25’tir.

2000

2005

2010

Kadın

69,5

68,3

59,5

Erkek

43,7

43,8

37,8

Tablo 12_004: Enformel istihdam
Tablo 12_004’de görüldüğü gibi enformel istihdam oranlarında bir düşüş kaydedildiği
anlaşılmaktadır. Ancak kadınların 2016 yılı verilerine göre kayıtdışı istihdamda yer alma oranı
% 44 olmuştur.
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12.7. Küreselleşme Kadın Emeği
1990’lı yıllardaki ekonomik krizler istihdam olanakları ve çalışma koşullarında bir takım
dengesizliklere, değişikliklere yol açmıştır. Bu süreçten en fazla kadınlar etkilenmiştir. 2
Kadınlar işgücü piyasasında ikinci konuma itilmiş, geçici görülmüş, işten çıkarılmış, düşük
ücretli çalışmaya mahkûm olmuştur.
Kadın emeği küreselleşme, ekonomik krizler, neoliberal politikalar sonucunda olumsuz
etkilenen piyasaların kurtarıcısı olmuş; fakat bu durum kadınlar için sosyal ve hukuksal
açılardan dezavantajlı bir konumda bırakmış, kaynak ve gelirin dağılımı açısından erkeklerle
kadınlar arasında eşitsizlikleri artırmıştır.
Kadınların işgücüne katılımı önündeki engelleri sosyal ve ekonomik açılardan incelediğimizde
aşağıdaki gibi bir şema ortaya çıkmaktadır.

Sosyal ve Kültürel Engeller

Ekonomik Engeller

Ailenin izin vermemesi

Yüksek kayıtdışılılık oranı

Güvenlik

Düşük ücretler

Güvensizlikler

Uzun çalışma saatleri

"Başkaları ne der" endişesi

Ekonomik kriz

Bakım sorumluluğu

Yetersiz eğitim
Karşılanabilir çocuk bakım
olanaklarının olmayışı

Şema 12_001: Kadınların işgücüne katılımının önündeki temel engeller
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal cinsiyet eşitsizlik biçimlerinden biridir. günümüz Toplumsal cinsiyet, toplumun
verdiği roller, görev ve sorumluluklar, toplumun bireyi nasıl gördüğü, algıladığı ve beklentileri
ile ilgili bir olgu olarak değerlendirildiğinde işgücü piyasasının nasıl şekillenecği de buna göre
ortaya çıkar.Bu çerçevede bu bölümde kadının çalışma yaşamındaki konumunu değerlendiren
kuramlardan Neo-Klasik Emek Piyasası Kuramı, Marksist Kuram, Ayrımlaşmış Emek Piyasası
Kuramı ve Feminist Kurama yer verilmiştir. Genellikle işgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı
eşitsizlik kadını üretim ortamından dışlayıp ev odaklı bir yaşama itebilmekte ve kadını ikincil
bir konuma sokmasına zemin hazırlamaktadır. İstihdamda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
açısından ayrıca ele alınan konulardan biri, yatay toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve düşey
toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de eğitim düzeyindeki artışın kadının emek (işgücü) piyasasında
katılmasında nasıl bir etki yaptığı en iyi aşağıdakilerden hangi seçenekte ifade edilmiştir?
a) Eğitim düzeyindeki artışı olumlu etki yapar
b) Eğitim düzeyindeki artış nötr etkiye sahiptir.
c) Eğitim düzeyindeki artış olumsuz etki yapar
d) Eğitim düzeyinde bir artış yüksek öğrenim seviyesinde daha olumlu iken diğer
seviyelerde aynı etkiyi yapmamaktadır.
e) Eğitimin kadının işgücü piyasasına katılımında herhangi bir etkisi yoktur.
2) Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farklılığının da etkisi ile kadınların ve
erkeklerin farklı mesleklere yoğunlaşması modeli olarak adlandırılır. Boşluğa hangi model
gelmelidir?
a) İstatiksel ayrıcılık modeli
b) Aşırı kalabalıklaşma modeli
c) Ayrımcılık duyguları modeli
d) Meslek ayrımı modeli
e) Piyasada cinsiyet ayrımı modeli
3) Sosyalleşme süreci içinde bu cinsiyet ayrımcılığı kadınları etkilemekte ve kadınları
daha çok akraba ilişkili ağlara iterken, erkekleri ise daha fazla mesleki olarak uygun ağlara
iterek kadının ________________________ gerçekleştirememesi söz konusu olabilmektedir.
Boşluğa hangi ifade gelmelidir?
a) Niteliklerinin
b) Piyasa kapasitesinin
c) Sosyal ağlara bağlılığın
d) Ekonomik sosyalleşmesinin
e) Sosyal sermayenin
4) Aynı meslek grubundaki kadın ve erkeklerin kıdem açısından farklılaştırılması
aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?
a) Kıdem toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
b) Piyasa içi toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
c) Yatay toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
d) Negatif toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
e) Düşey toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
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5) İşgücü piyasasında, işverenin yaptığı ayrımcılık ve çalışanların yaptığı ayrımcılık
olarak ikiye ayrılan ayrımcılık duyguları modeli hangi iktisatçı tarafından geliştirilmiştir?
a) Granovetter
b) Veblen
c) Becker
d) Samuelson
e) Keynes
6) Kadının üretim piyasasındaki rolü, toplam emek arzı ve buna bağlı olan taleple
ilişkili olması feminist kurama ait bir yaklaşımdır. (D / Y)
7) Kadının ________________ konumu, emek piyasasındaki konumunu da belirleyen
önemli bir etmendir.
8) Phelps ve Arrow, işverenin eksik bilgi ve belirsizlik ortamında çalışan seçimi
yaptığını ileri süren _______________________________ geliştirmiştir.
9) Biyolojik cinsiyeti
_______________ belirler.

_______________

belirlerken

toplumsal

cinsiyeti

10) Toplum cinsiyet ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
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Cevaplar
1) d
2) b
3) d
4) e
5) c
6) Yanlış
7) Toplumsal
8) İstatistiksel Ayrımcılık Modeli
9) Doğa / Kültür
10) Açıklama sorusu
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13. YOKSULLUK VE KENTSEL YOKSULLUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yoksulluk nedir?
13.2. Yoksulluk hangi göstergelerle ele alınabilir?
13.3. Kentsel yoksulluğun sebepleri nelerdir? Neden diğer yoksulluk türlerinden
farklıdır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Dünyada yoksulluğun olma sebepleri hakkında ne düşünürsünüz?
Yoksulluk bireyden kaynaklanan bir sorun mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yoksulluk ve çeşitleri

Öğrenci,
yoksulluğun
tanımlarındaki farklılık ile
boyutlarının alacağı biçim
arasında bir değerlendirme
yapmayı kavrar.

Farklı
tanımlar
ve
yoksulluğun
çeşitleri
arasındaki farklar öğrenciye
aktarılır.

Kentsel yoksulluk

Öğrenci, kentsel yoksulluğun Öğrenciye
kentsel
bileşenlerini
ve
kırsal yoksulluğun gelişimi ve
yoksullaktan
farklarını sebepleri aktarılır.
öğrenir.
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Anahtar Kavramlar

Mutlak yoksulluk
Göreli yoksulluk
Kentsel yoksulluk
Yoksulluk kültürü
Sosyal dışlama
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Giriş

Yoksulluk hem Türkiye’de hem dünyada özellikle de kent hayatında karşılaştığımız,
dünya varolduğundan beri önüne geçilemeyen en temel sorunlardan biridir. Yoksulluk
teriminin birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan biri, toplam kazançların, biyolojik varlığın
devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya
yetmemesidir. Yanısıra yapılan çalışmalarda yoksulluğun, mutlak ve nisbi olarak iki değişik
şekilde tanımlandığı görülür. Ayrıca yoksulluğa teorik olarak yapısal ve kültürel açıklamalar
da getirilmiştir. Çalışmamızda yoksulluğun tüm bu tanımlarına değindikten sonra, dünyada ve
Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını, Türkiye’de yoksulluğa neden olan faktörleri ele alacağız.
Kentsel yoksulluk kavramının tanımını, gelişiminı ve nedenlerini açıklamaya çalışacağız.
Kişilerin kendi aileleri ve içinde yaşadıkları toplumla sosyal bağlarının zayıflaması veya
ortadan kalkması olarak tanımlanan sosyal dışlanma meselesine değindikten sonra yoksulluk
kültürünün nasıl oluştuğunu ve sosyal bütünleşmeyi nasıl etkilediğini tartışarak konumuzu
sonlandıracağız.

264

13.1. Yoksulluk
13.1.1. Tanımlar
Yoksulluğun en basit tanımı ekonomik mahrumiyettir. Geçinmekte çok sıkıntı çekilme durumu
anlamına gelen yoksulluğun bir çok tanımı vardır. Yoksulluk (poverty) teriminin ilk anlamlı
tanımı, 1901 yılında Seebohm Rowente tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre yoksulluk,
toplam kazançların, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari
düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesidir. Diğer bir tanıma göre yoksulluk yeteri
kadar yiyecek elde edememe veya az ya da çok açlık çekme durumudur.
Yoksullukla ilgili yapılan çalışmalarda yoksulluğun mutlak ve nisbi yoksulluk olarak iki
değişik şekilde tanımlandığı görülmektedir.

13.1.1.1.Mutlak Yoksulluk
Hanehalkı veya ferdin yaşamını fiziken devam ettirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu asgari
(en düşük) tüketim seviyesi "mutlak yoksulluk" olarak tanımlamaktadır. Bu seviyeyi belirleyen
iki unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki; aile büyüklüğü ile en düşük seviyede tüketilecek mal
ve hizmet ihtiyaçları, ikincisi ise, bu ihtiyaçları giderecek olan harcama miktarının belirleyicisi
olan mal ve hizmetlerin fiyatlarıdır. Bu bağlamda kişi başına tüketilen kalori düzeyine bağlı
"mutlak yoksulluk" (absolute poverty) kavramı önemli bir göstergedir.
Günümüzde eğer bir şahsın geliri onun temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyenin altına
düşüyorsa, o şahıs yoksul kabul edilir. İşte bu asgari seviyeye "yoksulluk sınırı" (poverty line)
denilmektedir. Dünya Bankasının 1990'daki çalışmasına göre bir insanın hayatta kalabilmesi
için gerekli minimum kalori miktarı olan 2400k/cal altında kalanlar "mutlak yoksul" olarak
tanımlanmıştır.
Yoksulluğun evrenselliği ve satın alma paritelerinin farklılıkları da düşünülerek, ortalama bir
hesaplama yöntemi ile mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına günde 1$
kabul edilirken, Latin Amerika ve Karaibler için bu sınır 2$, Türkiye'nin dahil olduğu ve Doğu
Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu grup için 4$, gelişmiş sanayi ülkeleri için 14.40$ olarak
belirlenmiştir.
Mutlak yoksulluk yaklaşımının salt gıda harcamaları üzerinde odaklanan "dar" biçimi yanında
gıda dışı harcamaları da hesaba katan "geniş" biçiminden de söz edilebilir. Nitekim Rowentree,
savaş yıllarından sonra yoksulluk tanımını biraz daha genişleterek fiziki ihtiyaçların yanısıra
geleneksel ihtiyaçlar için de belirli bir paranın ayrılmasına imkan verecek gelire ulaştırmıştır.
Rowentree'nin, fiziki ve bazı geleneksel ihtiyaçları ihtiva eden, "insanın besin ihtiyacı tablosu"
değişik yıllar için hesaplanır ve bu malları satın almak için geliri yetersiz olan ailelerin yani
yoksulların sayısı belirlenir.
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13.1.1.2. Göreli Yoksulluk
Günümüzde mutlak yoksulluk kavramı beraberinde ülkeden ülkeye değişen "göreli yoksulluk“
kavramını da beraberinde getirmiştir. Göreli yoksulluk, fakir hanehalkı veya birey ile o
toplumda yaşayan ve mevcut şartlara göre ortalama bir gelire sahip olan hanehalkı veya birey
arasındaki gelir kaynaklarına sahip olma gücü arasındaki açıklığı ifade etmektedir.
Mutlak yoksulluk tanımlarının yetersizliğini gidermek için günümüzde göreli yoksulluk
kavramı ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Zamanımızda yoksulluk mutlak değil genellikle
göreli olarak anlaşılmaktadır. Bu kurama göre, üyesi oldukları toplumun hayatına tamamen
katılamayanlar yoksuldur. Özellikle sosyologlar tarafından kabul edilen göreli yoksulluk
tanımıyla yoksulluk, bir toplumda belirli bir zamandaki ortalama hayat standardına
bağlanmaktadır. Fuchs'un geliştirdiği göreli yoksulluk tanımına göre, "toplumdaki ortalama bir
ailenin gelirinin yarısından daha az bir gelire sahip olan aileler yoksuldur. Bu tanıma göre hayat
standardının da yükseliyor olması sebebiyle yoksulluk o derece azalmıyor olabilir.

13.1.2. Yoksulluğu Açıklayan Yaklaşımlar
Yoksulluğu teorik açıklayan başlıca iki yaklaşımdan söz etmek mümkündür: yapısal ve kültürel
açıklamalar.

13.1.2.1. Yapısal Açıklamalar
Buna göre yoksulluğun kaynağı, kişinin başarısızlığı değil, toplumun yapısıdır. İlk olarak iş
pazarındaki değişimler ve kırılmalar, çok düşük ücretli işlerin eğitimsiz veya yeterli becerisi
olmayanlar tarafından yapılmasını beraberinde getirmiştir. İkincisi, çok uluslaşma, otomasyon
ve el üretimine dayalı işlerin görece azalması, işsizliği artırmıştır. Üçüncü olarak ailedeki
yapısal değişimler, yoksulluğu desteklemiştir. Tek ebeveynli ailelerde para kazanan tek kişi
olduğundan yoksulluk artmaktadır.

13.1.2.2. Kültürel Açıklamalar
Bu yaklaşıma göre ise yoksullar, kendi kötü durumlarını destekleyecek kurallar, değerler ve
inançlar geliştirirler. Genel olarak incelendiğinde yoksulluğun tanımlanması konusunda farklı
düşünceler üç grupta toplanabilir:


Yoksulluk kişisel kaynakların eksikliği ya da yokluğudur: Bu düşünceye göre
yoksulluğun üstesinden gelmede hayati olan kaynaklara, kişiler çok az ya da hiç
ulaşamazlar. Bu kaynaklar ise yaşamak için temel ihtiyaçlar, daha iyi bir yaşam
standardına sahip olmak için maddi ve maddi olmayan şeyler ve kişisel olarak hayatını
kontrol ettiğini hissetme anlamında katılım vb.



Yoksulluk sosyal yapı ve iç güçlerle ilişkilidir: Bu düşünce, yoksulların sosyal
organizasyonunu ve toplumlardaki içsel güçlerin, yoksulluğu nasıl yarattığını ve
sürdürdüğünü açıklar.
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Yoksulluk dışsal güçler ve fırsat yapısının eksikliği ile ilgilidir: Buna göre topluma
dikkat çekmek gerekmektedir. Toplum, kişilerin yaşamlarını değiştirmeleri için fırsat
yapılarını oluşturmalıdır. Eğer bunu sağlayamazsa yoksulluk ortaya çıkar.

13.1.3. Dünyada Yoksulluk
Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek için gerek ulusal düzeyde gelir
dağılımı araştırmalarını yürüten istatistik kuruluşlarının, gerekse uluslararası kuruluşların
yaptıkları araştırmaların sonuçları son derece önem taşımaktadır. Ulusal düzeyde yapılan gelir
dağılımı araştırmalarında kişilerin kendilerini ve ailelerini geçindirebilecek belirli bir minimum
gelir esas alınmakta ve bu gelirin altında gelire sahip olan nüfus "yoksul" olarak
adlandırılmaktadır. Ulusal düzeyde yapılan araştırmaların metodolojileri ve hesaplama
yöntemleri birbirinden farklılıklar gösterdiğinden genel olarak ülkelerarası karşılaştırmalar
yapmak doğru ve güvenilir değildir. Bununla birlikte tüm gelir dağılımı araştırmaları
nihayetinde bir tahminden öteye anlam taşımadığından bu yapılan araştırmaların sonuçlarından
yararlanmak mümkündür. Uluslararası kuruluşların gelir yoksulluğu araştırmaları ise ulusal
düzeyde yapılan araştırmalardan farklıdır. Dünyada halen gelir dağılımı konusunda düzenli ve
kapsamlı gelir dağılımı istatistiklerini yapan kuruluşların başında Dünya Bankası gelmektedir.
Dünya Bankası, günlük 1 $ ya da 2 $'ın altında bir gelirle yaşamını idame ettirmek zorunda
olan nüfusu "yoksul" olarak adlandırmaktadır. Şüphesiz, Dünya Bankası'nın bu metodolojisi de
bazı iktisatçılar tarafından eleştirilmektedir. Dünyada gelir yoksulluğu ile ilgili aşağıdaki
istatistikler dikkat çekicidir.
Söz gelimi Bangladeş'te günde 1 doların altında bir gelire sahip nüfus oranı % 30, günde 2
dolardan daha az bir gelire sahip nüfus oranı ise % 79'dur. Merkezi Afrika Cumhuriyeti'nde
nüfusun % 66.6'sı günde 1 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu
ülkede günde 2 doların altında bir gelire sahip nüfus oranı ise % 84‘tür.

13.1.4. Türkiye'de Yoksulluk
Türkiye'de yapılan araştırmalar yoksulluğun yaygın olduğunu göstermektedir. Yoksulluk sınırı
1$ olarak kabul edilerek yapılan çalışmalarda Türkiye'de nüfusun %15'inin yoksul olduğu tespit
edilmiştir. Şayet günlük yoksulluk sınırı 1.5$ olarak kabul edilirse yoksul kişi oranı %38'e
çıkmaktadır.
Yoksulluğun nedenlerine inildiğinde ise çeşitli faktörler görülmektedir;
A. Gelir dağılımı bozukluğu: Yerleşim yerlerine göre ele alındığında ciddi boyutlarda
eşitsizliklerin yaşandığı bir ülke olarak değerlendirilmelidir. Nüfusun ilk %20'lik dilimi
milli gelirden yaklaşık % 5-6 pay alırken son % 20'lik kısmı milli gelirden yaklaşık %
50-55 pay almaktadır.
B. Ücretlerin düşüklüğü: Yapılan araştırmalarda gerek kamu gerekse özel sektörde
ücretlerin yıllar itibariyle reel olarak düşüş trendine girdiği görülmektedir.
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C. Bölgelerarası farklılıklar: Türkiye'nin coğrafi olarak dezavantajı, yatırım önceliklerine
ilişkin politikalardaki eksiklikler, kesintisiz enerji kaynağı, kalifiye işgücü, sanayinin
yer seçiminin temel belirleyicilerinden pazara yakınlık veya güvenli ulaşılabilirlilik gibi
etmenlerin yanısıra, yatırıma dönüşebilir sermayenin yetersiz birikimi tarihsel olarak
bölgeler arasında dengesiz gelişme sorununu gündeme getirmiştir. Türkiye'de
yoksulluğun en az yaşandığı bölge % 4 ile Ege Bölgesi'dir. Ege Bölgesi'ni % 7 ile
Marmara Bölgesi, % 11 ile Akdeniz, % 12 ile İç Anadolu Bölgesi, % 19 ile Karadeniz
Bölgesi, %24 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip ederken % 25 ile Doğu Anadolu
Bölgesi Türkiye'nin en yoksul bölgesidir.

D. Kayıtdışı istihdam: Türkiye'de hızlı nüfus artışı, göç ve kentleşme ile istihdam yapısı
işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Kayıtlı sektörde iş bulamayan işgücü ise,
kayıtdışı istihdama yönelmektedir. Bir anlamda işsizlik kayıtdışı istihdam arasında
doğrudan bir ilişki vardır. İşsizlik arttıkça kayıtdışı istihdamın boyutları da
genişlemektedir. Kayıtdışı çalışma ise düşük ücret, sosyal güvenlikten yararlanamama
ve netice olarak yoksulluğu getirmektedir.
E. Kentleşme ve iç göç: Türkiye'de göç olgusunun ve beraberinde getirdiği kentleşmenin
nedeni, tarımda modern üretim tekniklerinin kullanılması, buna karşılık tarımda
çalışmasına ihtiyaç duyulan insan gücü miktarının azalması, tarımsal verimliliğin
yetersizliği ve toprakların miras yoluyla paylaşılmasıdır. Türkiye'de 2013 yılı verilerine
(TÜİK’in yayınladığı son verilere) göre kentli işsiz sayısı kırsal açık işsiz sayısının 2
katı kadardır. Kentte işsizlik oaranı %11,5 iken kırdaki işsizlik %6,1’dir. Ülkemizde
kentleşme ekonomik büyüme ile birlikte yürümediğinden göç yoluyla kente gelenler
işsiz kalmakta veya kayıtdışı sektörde çalışmaktadırlar.

13.2. Kentsel Yoksulluk
13.2.1. Kentsel Yoksulluk Kavramı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan 2003 İnsani Gelişme Raporunda
da yoksulluk ve yoksunluk metropollerin temel sorunları olarak öne çıkarılmıştır. Dünya
ekonomisindeki son 20-30 yıldaki büyümeye rağmen kent yoksulluğunun bir çok ülkede
yaygınlaştığı görülmektedir.
Kent özelinde yaşanan yoksulluk kentsel yoksulluk olarak ifade edilmektedir. Kalori ihtiyacı
aynı olsa bile, kentsel yerlerdeki tüketim kalıpları ile mal ve hizmet fiyatları kırsal yoksulluktan
farklılık arz etmektedir. Kentsel yoksulluğun ayırt edici özelliklerinden birisi de maliyetleri
arttıran faktörlerdir. Ulaştırma maliyetleri buna önemli bir örnek teşkil edebilir. Ayrıca kentli
kesimin tüketim eğilimleri, kırsal kesimden farklıdır. Yeni bir yoksulluk türü olarak karşımıza
çıkan yeni kentsel yoksulluk, kentte var olan diğer yoksulluk görüntülerinden farklıdır. Büyük
ölçüde daha derin sorunların yaşandığı yaşam alanlarını kapsamaktadır. Bu noktada kentsel
yoksulluğun iki temel özelliği dikkat çekmektedir:
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A. Kente çok yakın olmalarına rağmen yaşanan bölgelerin kentten kopukluğu ve
B. Kentlileşme ve kentsel yaşam tarzına katılımın en alt düzeyde olmasıdır.
Bundan sonraki kısımda İstanbul özelinde kentsel yoksulluk olgusu üzerinde durulacaktır.

13.2.2. Kentsel Yoksulluğun Gelişimi
II. Dünya Savaşı sonrasında kırsal alandan İstanbul‘a ve diğer büyük kentlere göç hareketleri
başlamıştır. Bu ortaya çıkan göç, sanayinin gelişiminden daha hızlıdır ve sanayinin istihdam
edemediği yoksul insanlar için farklı iş alanlarının devreye girmesine sebep olmuştur. Diğer
yandan fabrikalara yakın boş alanlarda kente yeni gelenler barınma ihtiyaçlarını "gecekondu"
yaparak karşılamışlardır. Bireylerin kente uyum sürecini bir anlamda kolaylaştıran bu durum
Mübeccel Kıray tarafından "tampon mekanizma" olarak adlandırılmıştır.
Böylece örgütlenmemiş yapı ve düşük gelir ile marjinal ya da enformel olarak tanımlanabilen
iş olanaklarını kullanarak var olmaya çalışan yeni kentliler, en temel kentsel kamusal
hizmetlerden yoksun, aile ve kısmen hemşehrilik dayanışması içinde var olabildikleri
gecekondularla barınma ihtiyaçlarını karşılamıştır. Kültürel ve sınıfsal farklılığın mekandaki
yansıması olarak gecekondu mahalleleri insanları, ancak politik bir güce eriştikten sonra
kamusal hizmetleri elde etmişlerdir.
1940'lı yıllardan başlayarak 1980'lere kadar yoğun biçimde yaşanan kente göç sürecine sadece
İstanbul için baktığımızda, 1945'te toplam nüfus içinde İstanbul'un payı %5.7 iken, 1980'de %
10.5, 2000'de % 15, 2010 yılında %19 civarındadır ve bunun ortaya koyduğu mekansaltoplumsal eşitsizlik durumu, kentin ekonomik devinim süreci içinde kendiliğinden ortaya çıkan
yapısal özellikler olarak değerlendirilmiştir.
1950'den günümüze geçen dönemde kentsel yoksulluk, toplumun istihdam olanakları açısından
örgütsüz marjinal kesimleriyle -işin süreksizliği ve güvensiz oluşu dolayısıyla en düşük gelir
getirisi olması itibariyle- gecekondu toplumunda örtüşmektedir. Kentlerde sosyo-kültürel
özellikler açısından merkez-çevre ya da modern-geleneksel ayrımında mekanlar yaratılmakla
birlikte buralardaki yaşantı karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde eş zamanlı ve eş mekanlı
olabilmektedirler.
Büyük kentlerdeki gecekondu toplumunun 1940'lı yıllardan bugüne geldiği çizgide ortaya
çıkan temel bir özelliği, değişik sınıf öğelerini kucaklayan kültürel bir benzeşmeyi temsil ediyor
olmalarıdır. 1973'te yayınlanan gecekondu çalışmasında Kıray, nüfusun Ankara'da % 61'i,
İstanbul'da % 45'i ve İzmir' de % 43'ünün gecekondularda oturduğunu ve gecekonduda
yaşayanlar için klasik sınıf tanımlamalarından hiçbirisinin kullanılamayacağını açıklamaktadır.
Bugünün kentlerinde yaşanan yoksulluğun geçmiştekinden farklı olarak toplumun daha geniş
bir kesimini etkisi altına alarak sürekli biçimde yaygınlaşan "yeni kentsel yoksulluk" olarak
kavramsallaştırılması söz konusudur. Buraya kadar gelinen süreçte, 1980'li yıllarla birlikte
sermayenin küreselleşmesine bağlı olarak bütün dünyada ulusal gündemlere, kamu sektörünü
olabildiğince daraltıcı, yapısal uyarlama, liberalizasyon ve özelleştirme politikaları
yerleşmiştir. Küreselleşme eğilimlerinin sonucu ve bütünleyicisi olarak "yerel" ayrı ve yeni bir
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önem kazanırken, bu bağlamda kentin bizzat kendisi sermaye birikiminin ana unsuru olmuştur.
Kentler özellikle üretim iletişim potansiyelleri, kimlikleri ve rekabet güçleri ile dünya sistemi
içinde belirleyici aktörler olarak yer almaya başlamıştır.

13.2.3. Küreselleşme ve İstanbul
Kentin 20 yıl içinde geçirdiği mekansal farklılaşma ve buralara yansıyan yeni toplumsal yaşam
biçimleri, kentin eşitsizlikler üzerinde bir kez daha bölünmüşlüğünü yansıtır. Çünkü Türkiye'de
gelirin en eşitsiz dağıtıldığı il, İstanbul'dur. İstanbul'un en varlıklı kesimini oluşturan % 20,
gelirin % 64'ünü; en fakir % 20, gelirin % 4'ünü almaktadır.
İstanbul'un kentleşme evrimine paralel olarak ortaya çıkan kentsel yoksulluğun,
küreselleşmenin bugün geldiği noktayla bağlantılı olarak düşünülmesi gereklidir. Bugün
küreselleşmeyle beraber bütün dünyada derin toplumsal eşitsizliklerin keskinleştiği, kentsel
yoksulluğun hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Yoksulluk artık az gelişmiş ve gelişmiş
ülkelerin ortak problemi haline gelmiştir.
Kent yoksulluğu sadece bir gelir eksikliği değildir. Beraberinde bazı problemleri de ortaya
çıkarmaktadır. Özellikle İstanbul'da bu problemler kendisini göstermektedir. Bunlar;


Kentsel uyumsuzluk



Gecekondulaşma



Sosyal marjinallik



Sağlıksız çevre



İşsizlik



Kayıtdışı istihdamda artış



Örgütsel suçlarda artış ve kentsel şiddet



Sokak çocuklarında artış



Kadın problemleri
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13.2.4. Kentlileşme ve Yoksulluk Nedenleri
Kentlileşme, temelde insanların kentle bütünleşmesini ifade eder. Bütünleşme kavramı genelde,
bir nüfus grubunun daha büyük bir nüfus grubuyla kaynaşması anlamına gelir. Kentlileşme,
kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde
değer yargılarında maddi ve manevi yaşam biçimlerinde değişiklikler ortaya çıkarması
sürecidir. Başka bir değişle 'kırlılıktan uzaklaşma, organize edilmiş sosyal hayata geçiş' olarak
da kentlileşme ifade edilebilir.
Kente uyumluluğu engelleyen birçok sebep vardır. Genel olarak bu sebepler üç ana başlık
altında toplanabilir. Birincisi, kente göç edenlerin sosyo-kültürel yapısı, ikincisi kentin yapısı
ve kuralları, üçüncüsü ise kentin sahip olduğu kültürel yapıdır.
A. Kente Göçle Gelenlerin Sosyo-Kültürel Yapısı
Şahsın sahip olduğu kültürel değer; sanat, ilim, teknoloji, felsefe, din gibi sahaları, sosyal
teşkilatları ile bunun şekil ve kaidelerini, kısacası bütün hayat tarzını ifade eder. Bu farklılıklar
neticesinde bazı dikkate değer sorunlar görülmektedir. Bunlar; sosyal çatışma, farklı örf ve
adetler, kültürel bünye farklılığı ve yabancılaşmadır.
B. Kırsal Alanda Mevcut Olan Kültürlerin ve Değerlerin Kent Değerleriyle Çatışması
Bu çatışma neticesinde, büyük kentlerimizde özellikle İstanbul'da gecekondu kültürünün
doğmasına neden olmuştur. Gecekondularda kır değerlerinin devam ettiği ve bunlara saygı
gösterenlerin çokluğu dikkati çekmektedir. Türk kırlısının kişiliğini etnik grubu, dini ve
mezhebi şekillendirir. Kırdaki bu kişilik büyük ölçüde kentlerde de devam eder. Çünkü
hemşehriler hemen hemen aynı bölgelere yerleşmektedirler. Kentlerdeki hemşeriler yalnızca
aynı köyden olanlar değil, aynı kazadan, aynı vilayetten hatta bazen aynı mezhepten olanlardır.
Örneğin; Ordu mahallesi, Erzincanlılar mahallesi, Trabzonlular mahallesi gibi mahallelerin
doğmasına sebep olmuştur.
Aynı yörelerden gelenler aynı yerlere yerleşerek kent çevresinde kendi içinde kapalı "kültür
odacıkları" oluşturmaktadır. Herhangi bir mahalle ya da semt ölçeğinde olan bu odacıklar o
insanların terk ettikleri yörelerin küçük bir modeli olmaktadır. Böylece Erzurumlular,
Erzincanlılar, Sivaslılar, Rizeliler görünürde kentlerde ama gerçekte her biri kendi
"memleketlerinde" yaşamaktadırlar. Bu durum insanların kente uyumlarını engelleyen önemli
bir nedendir. Bugün İstanbul'da bu gruplaşma açık şekilde görülmektedir. Öyle ki artık ilçeler
bile göçle gelen insanların ait oldukları illere göre tasnif edilmektedir.
C. Ekonomik Yetersizlik
Göçle birlikte kente gelen nüfusun, kentte karşılaştığı en temel güçlük işsizlik ve geçim
sıkıntısıdır. Yoksulluğun ana kaynağı da zaten budur. Bu problem büyük kentlerimizde, örneğin
İstanbul'da değişik sektörlerin doğmasına yol açmıştır. İşportacılık bunun en güzel örneğidir.
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Büyük kentlerin gecekondu halkının sahip olduğu bu durum, onun toplum hayatına her yönüyle
katılmasını engeller. Bu katılımın asgari seviyede olması ise bu insanların içlerine kapanmasına
neden olmaktadır. İstanbul genelinde yapılan bir araştırmada "ücretli işçi-memur" meslek
sınıfında kamu ve özel sektörde sadece faal nüfusun %36.6'sının bulunduğunu, buna yakın bir
oranın esnaf-zanaatkar-şoför olarak çalıştığını göstermiştir. Emeklilerin oranı % 14.5 ve
işsizlerin oranı ise % 1.5'un üstünde olduğu ortaya konmuştur.
Çalışma yaşamına katılma oranı düşük olduğu halde iş arayanların da düşük olması, çalışanların
ezici çoğunluğunun 18-44 yaş grubunda toplanması, kadınların % 70'inin ev kadını olması
İstanbul'da genelde faal işgücüne katılma oranının düşüklüğüne işaret eder. Çalışanların
vasıfsız işlerde yoğunlaşması çalışan işgücünün kalitesinin düşüklüğünü göstermektedir.
Çalışanlar genelde yaptıkları işlerden mutlu değildirler. Düşük ücret ve bekledikleri işi
bulamamaları bunda en önemli faktördür.
Yine gecekondu bölgelerinde oturup çalışma hayatına katılan nüfusta sigortalı çalışma oranı
düşüktür. Erkeklerde bu oran % 61 olduğu halde kadınlarda % 20'lere kadar inmektedir. Bu
da bize kayıtdışı çalışmanın yüksekliğini göstermektedir. İstanbul'da yaşamanın maliyeti
yüksektir. Günlük işe gidiş gelişlerdeki masraflar, zaten düşük ücretle çalışan bu yoksul
kesimin gelirinden önemli bir payı almaktadır.
D. Eğitim Düzeyinin Düşüklüğü
Kentin iş hayatı, uzmanlaşmış ve beceri kazanmış insanları kabul etmektedir. Özellikle yüksek
gelir getiren işler, yüksek veya mesleki teknik eğitimi gerektirmektedir. Göçle gelen gecekondu
nüfusu mevcut eğitim düzeyiyle bu işlere girmekte uzun süre zorluk çekmektedir. Kentin
mevcut teşkilatlarına katılma, bu teşkilatları kullanma, yüksek gelir elde etme mümkün
olmadığı sürece kente intibak gerçekleşmeyeceğine göre gecekondu insanının kente intibakı bir
problem olarak önemini korumaya devam edecektir. Bu durum büyük kentlerimize vasıfsız
işgücü yığılmasına ve enformal sektörün doğmasına sebebiyet verecektir ve nitekim vermiştir.
İstanbul genelinde yapılan araştırmalarda genelde aile reislerinin eğitim durumu ölçüldüğünde
%80'den biraz fazlasının ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Gecekondu semtlerinde veya
kentsel yoksulluğun fazla hissedildiği bölgelerde bu oranın %95'leri bulduğu tespit edilmiştir.
Günümüzde bu alanlarda yaşayanların büyük çoğunluğu çocuklarını okutabildikleri kadar
okutmak niyetindedirler. Kent yaşamında şunu görmüşlerdir; daha iyi iş ve gelir, eğitim
düzeyinin yüksekliğiyle alakalıdır. Çocuklarının bu eğitimi alarak sefalet ortamından
kurtulmalarını istemektedirler.
E. Göç Edenlerin Kentliye Duyduğu Eziklik Duygusu:
Göçle büyüyen az gelişmiş toplum kentlerinde, modern sektörlerde istihdam imkanı olmadığı
zaman yoksulluk kültürü ortaya çıkmaktadır. Bu kesimin bir yoksulluk kültürüne sahip olduğu
ve koşullar değiştikçe bunalımlı, sadece anlık yaşamaya önem verdikleri, geleceğe ise önem
vermedikleri görülür .
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Böyle yoksulluk kültürü çerçevesinde yetişen çocuklar çok defa dağılmış aile ve şiddet
çerçevesinde yaşamaktadırlar. Eğitim şanslarını da kullanamazlar. Bu yapı dışarıda bir
müdahale ile değiştirilmedikten sonra kuşaktan kuşağa aktarılarak sağlamlaşır. Gerçi,
Türkiye'de ve özellikle büyük şehirlerde farklı gelişmesine rağmen bu durum, gecekondularda
şehre intibakı engelleyecek sorunların doğmasına sebep olmaktadır.
Sonuç olarak günümüzde kentten yalıtılmış, kente eklemlenmiş, yamanmış ama kentten kopuk
kendi içine kapalı, büyük toplumsal birimlerle karşı karşıyayız. Artık İstanbul’da yakın veya
uzak çevrede farklı yaşam alanları oluşmuştur ve bunlar birbirleriyle pek karşılaşmadan kenti
yaşamaktadırlar. Farklı kültür dünyalarını yansıtan en genelde bu ikili kentsel yapı, bu nüfusla
kentte yan yana ve birbirlerinden neredeyse habersizdirler. Bu kopukluk sadece kentten
değildir, birbirlerinden de kopuk yaşam alanları oluşturmaktadır. Bu alanlara yerleşenler gelir
düzeyi, kentsel deneyim ve kültürel köken olarak homojen değildir. Dolayısıyla bu alanlar
geleneksel gecekondu alanlarından farklı olarak, yerleşenleri niteliği, yerleşme biçimi, kentteki
kurumlarla ilişkilerinin niteliği ve gereksinmeleri bakımından çeşitlilik göstermektedir.
Yoksullukla ilgili bütün verilerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağına ve bunun giderek
kentsel bir görünüm kazanacağına dair görüşler ağırlık kazanmaktadır. Kentleşmenin,
kalkınmanın bir aracı olduğu göz önüne getirilirse bu durumun bir paradoks oluşturup
oluşturmadığı düşünülebilir. Bugünün büyük kentlerinde, en yoksul kesimlerin kent
merkezindeki terk edilmiş, çöküntü ve izbe alanlarda yaşadıkları bilinmektedir. Burada
yaşayanların “dönüştürme” kapasitesinden yoksun bir kesim oluşları ve bunun karşısında
gecekondu bölgelerinde hayatlarını devam ettirenlerin son derece dinamik, kentte tutunmak ve
yükselebilmek için sıkıntılara katlanabilen bireylerden oluşması kent yoksulluğunu, salt gelirtüketim noktasında değil dönüştürme kapasitesinin mevcudiyeti ile de değerlendirmek
gerektiğini ortaya koymaktadır.
Kent ve yoksullukla ilgili önem arzeden bir husus da yoksulluğun bireylerin kentlileşmesinde
oynadığı olumsuz işlevdir. Bir bütün olarak yoksulluk halleri, bireyleri kent yaşamına entegre
olamamaları sonucunu doğurmakta ve en azından bu alanda problem üretmektedir.

13.1.3. Sosyal Dışlama
Göreli yoksulluk tanımı ile ilgili bir kavram olan sosyal dışlama, kişilerin kendi aileleri ve
içinde yaşadıkları toplumla sosyal bağlarının zayıflaması veya ortadan kalkması olarak
tanımlanabilir. Kavram iktisadi ve sosyal boyutları birlikte kapsar. Sosyal açıdan dışlanmış olan
kişi ve hane halkı kendi geçimini sağlamaya yetecek bir gelir elde etme olanağından yoksun
kalır, üretim ve çalışma piyasalarına katılımında sorunlarla karşılaşır ve varlığını idame
ettirebilmek için gerekli olan varlık ve kaynaklara erişemez.
Yoksulluğun, beden ve zihin üzerindeki bu tahrip edici etkisi, insan yaşamına doğrudan bir
saldırıdır. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde kitlesel ölümlerin nedeni olan yoksulluk,
insanı yaşamın dışına itmekte, yok etmektedir. Bu bağlamda kapitalist dünya ekonomisi, dünya
nüfusunun önemli bir kısmını yoksulluğa mahkum ederken, bir yandan da insanları tüketime
yönelterek, yoksulluğun dışlayıcı etkisini belirginleştirici mekanizmalar yaratmaktadır. İnsan
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varlığının ve üretiminin tamamen değişim değeri üzerinden tanımlanması, insan varlığını
metalaştırarak, bu dışlama mekanizmalarını pekiştirmekte ve derinleştirmektedir.

13.1.4. Yoksulluk Kültürü
Tüm gelişmeler yoksulluğun toplumda yerleşmesi ve kalıcı etkiler doğurması sonucunu ortaya
çıkarmıştır. Bu durum ve bunun devamlılığı toplumda birey ve grup üzerinde yeni davranış
biçimleri geliştirerek bir alt kültür oluşturmuştur. Yoksulluk kültürü/yoksulluk alt kültürü
kavramı genel anlamda yoksulluğun etkisi ile sosyal sistemin normlarından sapmayı ifade eder.
Yoksulluk kültürü, yoksulluktan ayrı olarak, bazı eğilimlere sahiptir. Yoksulluk kültürünün
kendine özgü hem ekonomik hem de sosyo-psikolojik iki belirgin kalıp yargısı ortaya
çıkmaktadır.
A. Ekonomik bakımdan yoksulluk kültürünü belirleyen unsurlar,
Yaşamak için sürekli mücadele, aşağı seviyede ücret, işsizlik ve aylaklık, sık sık iş
değiştirmeler, son derece düşük satın alma gücü, ele geçen parayı har vurup harman savurma,
yarının düşünülmemesi, sık sık evlerindeki eşyaları rehine verme durumu.
B. Sosyo-psikolojik açıdan yoksulluk kültürünü belirleyen unsurlar,
Kalabalık mahallerde oturma, sürü yaşantısı, içki, kumar gibi alışkanlıkların yüksek oranda
oluşu, sık sık fiziksel şiddete başvurma, bedeni cezalar, güvensizlik, umutsuzluk, saldırganlık,
suçluluk.

13.1.5. Sosyal Bütünleşmeyi Engelleyici Bir Olgu Olarak Yoksulluk
Bireylerin kentle bütünleşerek uyum göstermeleri üç aşamada gerçekleşir: ekonomik
bütünleşme (iş bulup geçim sağlama), mekansal bütünleşme (kentte ikametgah), sosyal
bütünleşme (kente özgü norm ve değerlerin benimsenmesi)
Eğer bir toplumda yoksullukla birlikte güçlü bir sosyal dayanışma duygusu, bunu sağlayan
kurumlar, aile ve akrabalık temelinde yardımlaşma var ise yoksulluk kültürü kavramı ile ifade
edilen davranışlar bir süre tehlike arz etmeyebiliyor. Türk toplumunda yoksulluğun, tehlike
sınırını geçmemesinde bu faktörler önemli rol oynamıştır. Aile bir tampon kurum işlevi
görmüştür. Fakat ailenin yorulması sonucunu doğurmuş ve ikinci kez yerine getirememe
tehlikesi belirmiştir. Yoksulluk içinde yaşayanların, orta ve üst tabakalara nazaran toplumun
tüm kurumları ile bütünleştikleri savunulamaz. Toplumu oluşturan kurum ve değerler sistemine
karşı adeta bir kopukluk ve umursamazlığı yansıtırlar. Sağlıklı bir toplumu ayakta tutan
örgütlenme tutkusu, yoksulluk kültürü yaşayanlarda adeta yok gibidir. İnsanlar, tek bir hedefe
yönelmişler, tüm direnç ve iradelerini geçimlerini sağlamaya adamışlardır. Sadece ve sadece
karın doyurma, biyolojik bir savaş yaşam biçimlerini oluşturmaktadır. Geleceğe yönelik
tasarımları, beklenti ve emellerini tamamen yitirmişlerdir. Adeta yarın yok gibidir.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle yoksulluk kavramının tanımlarına değindik. Başlıcaları mutlak ve göreli
yoksulluk idi. Daha sonra yoksulluğun nedenlerine, ortaya çıkardığı toplumsal sorunlara yer
verdik. Özetlemek gerekirse; yoksulluğun üstesinden gelmede hayati olan kaynaklara kişiler
çok az ulaşabilir ya da hiç ulaşamayabilirler. Yoksulların sosyal organizasyonu ve toplumdaki
içsel güçler de yoksulluğu yaratan ve sürdüren faktörlerdendir. Toplum kişilerin yaşamlarını
değiştirmeleri için fırsat yapılarını oluşturmalıdır. Eğer bunu sağlayamazsa yoksulluk ortaya
çıkar. Dünya Bankası, günlük 1 $ ya da 2 $'ın altında bir gelirle yaşamını idame ettirmek
zorunda olan nüfusu "yoksul" olarak adlandırmaktadır. Türkiye’de ise yoksulluk sınırı 1$
olarak kabul edilerek yapılan çalışmalarda nüfusun %15'inin yoksul olduğu tespit edilmiştir.
Şayet günlük yoksulluk sınırı 1.5$ olarak kabul edilirse yoksul kişi oranı %38'e çıkmaktadır.
Bu rakamlar dünyada ve Türkiye’de yoksulluk sorununun ulaştığı ciddi boyutları ortaya
koymaktadır. Konumuzda Türkiye’de yoksulluğun nedenlerini yapılan araştırmalara dayanarak
gelir dağılımı bozukluğu, ücretlerin düşüklüğü, bölgelerarası farklılıklar, kayıtdışı istihdam,
kentleşme ve iç göç şeklinde kısımlara ayırarak inceledik. II. Dünya Savaşı sırasında ve
sonrasında ortaya çıkan kentsel göçle birlikte yaşanmaya başlanan kentsel yoksulluk da,
yoksulluğun başka bir çeşidi olarak dünya çapında çözülmesi gereken bir sorun olarak
karşımızdadır. Bugün küreselleşmeyle beraber bütün dünyada derin toplumsal eşitsizliklerin
keskinleştiği, kentsel yoksulluğun hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Yoksulluk artık az
gelişmiş ve gelişmiş ülkelerin ortak problemi haline gelmiştir. Anlatımımızı kentsel
yoksulluğun nedenlerine, kentlileşme ve yoksulluğun yarattığı sosyal dışlanma sorunsalına ve
yoksulluk kültürü kavramının nasıl ortaya çıktığına da değinerek sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1)Yoksul hanehalkı veya birey ile o toplumda yaşayan ve mevcut şartlara göre ortalama
bir gelire sahip olan hanehalkı veya birey arasındaki gelir kaynaklarına sahip olma gücü
arasındaki açıklığı ifade eden kavrama _____________________________ adı verilir. Boşluğa
hangi ifade gelmelidir?
a) Yoksulluk sınırı
b) Mutlak yoksulluk
c) Sosyal dışlama
d) Yoksulluk kültürü
e) Göreli yoksulluk
2) Toplumun kişilerin yaşamlarını değiştirmeleri için fırsat yapılarını oluşturamaması
aşağıdakilerden hangi yaklaşımı açıklar?
a) Yoksulluk sosyal yapı ve iç güçlerle ilişkilidir
b) Piyasa kapasitesi eksikliği
c) Yoksulluk dışsal güçler ve fırsat yapısının eksikliği ile ilgilidir
d) Yoksulluk kültürünün varlığı
e) Yoksulluk kişisel kaynakların eksikliği ya da yokluğudur
3) Bireylerin kente uyum sürecini bir anlamda kolaylaştırmak için yeni gelenlerin
barınma ihtiyaçlarını gecekondu yaparak karşılamışları sosyolog _________________
tarafından tampon mekanizma olarak adlandırılmıştır.
a) Oğuz Işık
b) Manuel Castells
c) Alejandro Portes
d) Mübeccel Kıray
e) Melih Pınarcıoğlu
4) Yoksulluğun toplumda yerleşmesi ve kalıcı etkiler doğurması sonucunu toplumda
birey ve grup üzerinde yeni davranış biçimleri geliştirerek bir alt kültür oluşturması aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanır?
a) Sosyal dışlama
b) Alt kültür yoksulluğu
c) Sosyal dışlama
d) Yoksulluk kültürü
e) Yoksulluk sürekliliği
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5) Göreli yoksulluk tanımı ile ilgili bir kavram olan ____________________, kişilerin
kendi aileleri ve içinde yaşadıkları toplumla sosyal bağlarının zayıflaması veya ortadan
kalkması olarak tanımlanabilir. Boşluğa hangi kavram gelmelidir?
a) Yoksulluk sınırı
b) Mutlak yoksulluk
c) Sosyal dışlama
d) Yoksulluk kültürü
e) Göreli yoksulluk
6) Dünya Bankası, günlük 1 $ ya da 2 $'ın altında bir gelirle yaşamını idame ettirmek
zorunda olan nüfusu "yoksul" olarak adlandırmaktadır. (D / Y)
7) Göreli yoksulluk, ülkeden ülkeye değişen yoksulluğu açıklamaz, fakir hanehalkı veya
birey açısından yoksulluğu tanımlar. (D / Y)
8) Hanehalkı veya ferdin yaşamını fiziken devam ettirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu
asgari (en düşük) tüketim seviyesi "mutlak yoksulluk" olarak tanımlamaktadır. Bu seviyeyi
belirleyen iki unsur bulunmaktadır:
a) ___________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________
9) Kent yoksulluğu sadece bir gelir eksikliği olarak kabul edilmemekte beraberinde bazı
problemleri de ortaya çıkarmaktadır. Bu problemler nelerdir?
10) Kentsel yoksulluğu diğer yoksulluk biçimlerinden ayıran özellikler nelerdir?
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Cevaplar
1) e
2) c
3) d
4) d
5) c
6) Doğru
7) Yanlış
8) a) Aile büyüklüğü ile en düşük seviyede tüketilecek mal ve hizmet ihtiyaçları,
b) Bu ihtiyaçları giderecek olan harcama miktarının belirleyicisi olan mal ve
hizmetlerin fiyatlarıdır.
9) Açıklama sorusu
10) Açıklama sorusu
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14. KÜRESELLEŞME: EKONOMİ VE KÜLTÜR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Küreselleşme nasıl tanımlanabilir?
14.2. Küreselleşmeyi açıklamak için başvurabileceğimiz yaklaşımlar hangileridir?
14.3. Küreselleşmenin ülkelerin ekonomi ve kültürleri üzerindeki etkisi nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ekonominin küreselleşmesi ne anlam ifade etmektedir?
Küresel bir kültürden bahsedebilir miyiz? Neden?
Küreselleşme daha çok olumlu bir süreç olarak değerlendirilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Küreselleşme tanım ve Öğrenci, küreselleşmenin nasıl Tanımlar ve yaklaşımlar
yaklaşımları
tanımlandığını, hangi kriterlerle öğrenciye aktarılır.
tanımların
yapıldığını
ve
yaklaşımları öğrenir.
Küreselleşmenin
Öğrenci, genellikle ekonomik Küreselleşmenin ekonomik
ekonomi ve kültür açıdan değerlendirilen bu sürecin ve kültürel dayanakları
açısından açıklanması
kültürel boyutlarını öğrenir ve öğrenciye aktarılır.
kendi gündelik yaşamında bu
sürecin etkilerini kavrar.
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Anahtar Kavramlar

Küresel köy
Küresel kültür
Akış
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Giriş

Küreselleşmenin tarihi oldukça eski olmasına rağmen son yirmi yıl içinde meydana gelen
değişmeler bu kavramı sık kullanılır hale getirmiştir. Özellikle 1980’lerden itibaren tüm
dünyada yaşanmaya başlanan ekonomik bütünleşme, öncelikle sanayileşmiş ülkelere ve
sonrasında tüm dünyaya yayılan bir küreselleşme sürecine dönüşmüştür. Bu sürecin sadece
ekonomik değil, siyasi, hukuki ve kültürel boyutları da vardır. Bu bölümde öncelikle
“küreselleşme kavram”nın ne olduğu üzerinde duracağız. Günümüzde küreselleşmeye yönelik
yaklaşımlara, kültürel anlamda küreselleşmenin nasıl ortaya çıktığına ve sonuçlarına
değineceğiz. Son olarak ise mevcut durumun beraberinde getirdiği sorunları detaylı bir şekilde
ele alacağız.
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14.1. Küreselleşmenin Gelişimi ve Tanımları
Küreselleşmenin tarihi oldukça eski olmasına rağmen son yirmi yıl içinde meydana gelen
değişmeler bu kavramı sık kullanılır hale getirmiştir. Küreselleşme daha çok ekonomik boyutu
ile anılmaktadır. Dünya ticaretinin hızla büyümesi, çok uluslu şirketler kanalıyla doğrudan
yabancı yatırımların büyük hacimlere ulaşması ve sermaye hareketlerinin sınır tanımayan bir
hareketlilik kazanması dünya ekonomisinin küreselleştiğinin göstergeleridir. Gerçekten
1980’lerden itibaren ekonomik bütünleşme sürecinde doğrudan yabancı yatırımlar önceleri
çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde ve bölgesel odaklı gerçekleşmiş, sonrasında ise gelişmekte
olan ülkelere yönelmiş ve uluslararası ekonomide ciddi derecede itici güç oluşturmuştur. Aynı
dönemde uluslararası ticarette büyük bir artış göstermiştir. Nihayetinde bu ekonomik
bütünleşme öncelikle sanayileşmiş ülkelere başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan bir
küreselleşme sürecine dönüşmüştür.
Bu dönüşümü yaygınlaştıran olgular arasında yeni sanayileşmiş ülkelerin ortaya çıkması, ticaret
engellerinin azaltılması, eski Sosyalist devletlerin piyasaya girmesi, çok uluslu şirketlerin ve
uluslar üstü siyasi kurumların gelişmesi sayılabilir. Söz gelimi çok uluslu şirketler (ÇUŞ) dünya
ticaretinin üçte ikisini gerçekleştirmektedir.
Küreselleşme, daha çok hayatın modernleşmesiyle ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak
gelişmiş bir kavramdır. Gordon Marshall küreselleşmenin tanımını şöyle yapar: “Coğrafyanın
toplumsal ve kültürel düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı, insanların bu azalmayı
giderek daha çok fark etmeye başladıkları bir toplumsal süreç.”
Küreselleşme kavramının (küreselleşmenin değil!) tarihi 20 Haziran 1969’dan başlatılabilir.
Bilindiği gibi o tarihte Neil Armstrong yeryüzüne, bir bütün (globus) olarak bakmıştı. Yetmişli
yıllarda Roma Kulübü’nün gündeme getirdiği ‘Gelişmenin Sınırları’, nükleer silâhlarla ilgili
tartışmalar ve Çernobil gibi olaylar dünyanın tehdit ve tehlikeler bakımından küreselleştiğine
dair izlenimler verdi. Enformasyon devrimi ve televizyonun yaygınlaşmasıyla dünya gerçek tek
bir mekân hâline geldi. Bunu teknolojide (bilgisayar) ve haberleşmedeki (telefon ve internet)
gelişmeler izledi. Bunların finans piyasalarında ve insanların yaşantısı üzerindeki etkileri
sürecin son halkalarını oluşturdu.
Pieterse, küreselleşmeyi modernite ile ilişkilendirerek gerçekleştiren bakışın sadece Batı’yı
merkez olarak aldığı için coğrafi olarak dar, 16. yüzyıldan başlattığı için de zaman olarak sığ
olduğunu belirtir. Küreselleşme dünya düzeyindeki sosyal ilişkilerin yoğunlaşması olarak
tanımlanmalıdır. Doğal olarak ilişkilerin yoğunlaştığı dönemler vardır. Uzun mesafeli ticaretin
başlaması-imparatorlukların kurulması- dünya pazarının gelişimi bunlar içinde önemlidir.
Robertson ise küreselleşmeyi Batı dışından bakarak analiz etmektedir. İnsanlığın birliği ile tekil
topluluklar arasındaki farkı görmesi, küreselleşmeye homojenleştirici ve heterojenleştirici
güçler arasındaki gerilimden bakmasına yol açmıştır. Küreselleşme, toplumlar-bireyleruluslararası ilişkiler ve insanlık bileşenlerinden yola çıkan, farklı kültürler arasındaki etkileşim
sürecidir.
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Küreselleşme denilince genellikle, ekonomik faaliyetlerin dünya çapında birbirine bağlanması,
bağlantılı hâle gelmesi anlaşılmaktadır. Buna göre küreselleşme sermaye, yönetim, istihdam,
bilgi, doğal kaynaklar ve organizasyonun uluslararasılaştığı ve tam anlamıyla karşılıklı
bağımlılaştığı bir ekonomik ve siyasal yapılanmadır.
Küreselleşme, McLuhan’ın belirttiği gibi dünyayı “küresel köy” hâline getirmekte; bu “köy”de
tüketim kalıpları, kurumlar, gruplar birbirine benzeşmektedir. Küreselleşme büyük bir
aynılaştırıcı olarak görülmektedir. Bir başka ifadeyle, farklı hayat tarzları zorlaşmaktadır.
Yemekten giyime, eğlenceden dinlenmeye kadar birçok alanda “tek tipleşme” yaşanmaktadır.
Küreselleşme ile birlikte değerler alanında da önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Eskiden
önemli bulunmayan bağımsız ve bireysel hareket etme, yeni devrin el üstünde tutulan ve
takdirle karşılanan değerleri hâline gelmiştir.
Küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörleri şöyle sıralayabiliriz :


Dünya çapında uydu enformasyon sisteminin varlığı; küresel tüketim ve tüketimcilik
kalıplarının ortaya çıkması;



Kozmopolit yaşam tarzlarının gelişmesi; olimpiyat oyunları, futbolda dünya kupası ve
uluslararası tenis turnuvaları gibi dünya çapındaki spor dallarının gelişmesi;



Ulus devletin hakimiyetinin gerilemesi; küresel bir askeri sistemin ortaya çıkması;



AIDS gibi tüm dünyaya yayılan sağlık problemleriyle karşılaşılması;



Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi dünya çapında siyasal sistemlerin
kurulması; Marksizm gibi küresel siyasal hareketlerin yayılması;



İnsan hakları kavramının kapsamının genişlemesi ve dünya dinleri arasındaki karmaşık
etkileşimler. Daha önemlisi, küresellik dünyayı tek bir yer olarak kavrayan yeni bir
bilincin şekillenmesini kapsamaktadır ve küreselleşme bu doğrultuda, ‘bir bütün olarak
dünyanın somut yapılaşması’ şeklinde, yani ’dünya’nın sürekli yeniden kurulan bir
çevre olduğu düşüncesinin küresel düzeyde yayılması’ ekseninde tarif edilmiştir.

Küreselleşme uluslar arasında her bakımdan karşılıklı bağımlılığı artırmakta ve hayatlarımızı
gitgide daha fazla bizden çok uzakta meydana gelen olaylara ve alınan kararlara bağımlı hale
getirmektedir. Bu süreçte her şey -felaketler, uyuşturucular, fikirler, imajlar, bilgi, göçmenler,
para, müzikler, hava kirliliği, filmler, radyasyon, mülteciler, internet, öğrenciler, teknoloji, ders
kitapları, turistler, değerler, silahlar- dünya ölçeğinde hızla akıyor, yayılıyor. Bir yönüyle
mesafenin/mekanın yok olması anlamına da gelen küreselleşme, aynı zamanda, ulusal
toplumların sınırlarını aşan bir “dünya toplumu”nun oluşmasını teşvik eden dinamikler de
içermektedir. Bununla beraber, bu süreç “yerel”, “ulusal” ve “küresel” düzeydeki olayların
birbirleriyle etkileşiminden ortaya çıkan hasıladır. Şüphe yok ki, bu durum ulusal hükümetler
için hem yeni fırsatlar yaratıyor hem de yeni sorunlar ortaya çıkarıyor.
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14.1.1. Küreselleşmeye Yaklaşımlar
Küreselleşme çeşitli teorik tartışmalar içinde ele alınmıştır. Berger küreselleşmnin farklı
yüzlerini ele alarak bir gruplandırma yapmıştır. Bunlardan birincisi küreselleşmenin ekonomik
temelli bir sürecin kültürel yüzü olduğuna dayanmaktadır. “Davos Kültürü” olarak tanımladığı
bu ilk yüzde Berger kendini “yuppie” hayat tarzı olarak gösteren bir elit kültüre değinmektedir.
İkinci yüzünde küreselleşme, vakıflar, ekonomik haberleşme ağları, sivil toplum kuruluşları,
çok uluslu örgütler gibi oluşumların unsuru olan bir kültür biçimindedir. Bu küreselleşmeyi
Berger “Faculty Club Culture” olarak isimlendirerek, çevreciliği ve feminizmi buna örnek
göstermektedir. Küreselleşmenin üçüncü yüzünü “Mc World Culture” olarak adlandırmaktadır.
Bu kültür kendisini Amerikan üniversitelerinin sembollerini taşıyan jean, tişört giymek,
Amerikan dizi ve filmlerini izlemek, Amerikan fast-foodlarını tüketmekle kendini
göstermektedir. Bu Amerikan popüler kültürün bir göstergesidir. Dördüncü olarak ise başta
Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Doğu Asya ülkeleri, Filipinler, Güney Pasifik, Afrika ve
Doğu Avrupa ülkelerine çoğulculuk, pazar ekonomisi ve demokrasi yanlısı söylemler empoze
edilerek oluşturulan bir kültürden bahsedilir.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan küreselleşmeye yönelik bir başka yaklaşım ise “aşırı
küreselleşmeciler”, “kuşkucular” ve “dönüşümcüler” şeklinde üçlü bir sınıflandırmadır.
a) Aşırı küreselleşmeciler (Radikalller): Bunlar radikaller diye de anılmaktadırlar. Bunlara göre
endüstri uygarlığının bir ürünü olan ulus devlet, küreselleşme sürecine paralel olarak önemini
yitirmiştir. Artık küresel piyasa, politikanın yerini almaktadır; çünkü piyasa mekanizması
hükümetlerden daha rasyonel çalışmaktadır. Küresel piyasanın gelişimi, toplum içinde daha
yüksek rasyonaliteye işaret etmektedir. Günümüzde politikacılarla daha az ilgileniyoruz; çünkü
hayatımızdaki önemlerini ve etkilerini kaybetmişlerdir. Politikalar yerel ya da ulusal ölçekte
hala etkili olsalar bile, küresel ekonominin hareketlerini etkileyebilecek güce sahip değillerdir.
Bu anlamda dünya ülkelerinin çoğunda, vatandaşların politikayla daha az ilgilenmeleri ya da
politikacıların vatandaşlar üzerinde daha çok hayal kırıklığı yaratıyor olmaları küreselleşme
sürecinin bir sonucudur. (9) Bir diğer ifadeyle aşırı küreselleşmecilere göre, piyasalar artık
devletlerden daha güçlüdür.
b) Küreselleşme karşıtları (Kuşkucular): Radikal/aşırı küreselleşmecilerin tam karşısında yer
alan bu grup, kuşkucular olarak da anılmaktadır. Giddens’ın deyimiyle küreselleşmeye her
konuda kuşkuyla yaklaşmaktadırlar. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia
etmektedirler. Kuşkucular, küreselleşmenin geçmişine (19. yüzyıla) bakarak, o dönemde de
önemli derecede para ve mal hareketinin oluşmuş olduğunu söylemektedirler. Günümüzde hala
birçok ülkenin oldukça katı bir biçimde uyguladıkları ulusal sınır kontrollerine karşılık, 19.
yüzyılda insanların pasaport bile kullanmadıklarını iddia ediyorlar. Kuşkucular, dünya
ekonomisinde duvarların kaldırılması yönündeki günümüzde yaşanan gelişmelerin, yüzyıl
öncesine benzer bir duruma geri dönüşten başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Kısacası,
küreselleşmenin yeni bir süreç olduğunu kabul etmiyorlar. Dünya küresel bir uygarlık yerine,
yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru gitmektedir. Küreselleşme, bir bütünleşmeyi
değil, farklı kültürler, farklı uygarlıklar ya da bölgeler arasında yeni çatışmaları beraberinde
getirecektir. Yine bu grup, dünya ekonomisi içerisindeki eşitsizliğe dikkat çekiyor ve bunun
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dünyada neo-liberallerin dediği gibi, küresel bir uygarlığın doğuşundan ziyade, kökten
dinciliğin ya da saldırgan milliyetçiliğin doğuşuna yol açacağını savunuyorlar.
c) Dönüşümcüler: Giddens’ın da dahil olduğu bu grup küreselleşmeyi; modern toplumları ve
dünya düzenini yeniden şekillendiren hızlı sosyal, siyasal ve ekonomik değişmelerin
arkasındaki ana siyasal güç olarak görmektedir. Artık dış ya da uluslararası ile iç işleri arasında
açık bir ayrım söz konusu değildir. Ekonomik anlamda bırakın yüz yıl öncesini, 30-40 yıl
öncesinden bile çok farklı bir dönemde yaşıyoruz. Son yıllarda küreselleşme konusunda yapılan
araştırmalar, çok farklı dönemde yaşadığımıza işaret etmektedir. Önceki pazardan çok daha
bütünleşmiş yeni bir küresel pazar oluşmuştur. Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 19.
yüzyılla karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Ama bundan daha da önemlisi, ekonominin
giderek daha fazla bir şekilde hizmet sektörüne bağlı hale gelmesidir. Bilgi, eğlence, iletişim
ve en önemlisi elektronik ve finans ekonomisi içeren hizmetler, ekonomideki en önemli sektör
haline geliyor. İletişim devrimi sayesinde anında haberleşme imkanına kavuştuğumuzdan beri,
eski yapılar yıkılmaya, eski alışkanlıklar unutulmaya ve kültürler de diğer kültürlerle anında
temas edebilmeye, karşılıklı etkileşime girmeye başlamıştır.

14.1.2. Yeni Alanlar
Tüm bu tartışmalar gözönüne alınarak küreselleşme yeni bir olgu olmasa da İnsani Kalkınma
Raporu’na göre en azından dört alanda farklılıklar mevcuttur:


Yeni pazarlar: Yabancı para ve sermaye piyasaları küresel olarak birbirine bağlıdır ve
24 saat işlem yapılabilir.



Yeni araçlar: İnternet linkleri, mobil telefonlar, medya ağları.



Yeni aktörler: Dünya Ticaret Örgütü ulusal hükümetlerin üstünde bir otoritedir. Çok
uluslu şirketler bir çok ülkeden daha büyük bir ekonomik güce sahiptir. Küresel gönüllü
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri (NGOs) ve ulusal sınırları aşan diğer gruplar.



Yeni kurallar: Ulusal hükümetlerin gücünü daraltan ve ulusal hükümetleri daha çok
bağlayan ticaret, hizmet ve entelektüel mallar üzerinde çok taraflı anlaşmalar.

Küreselleşme 18. ve 19. yüzyıldan itibaren devam eden bir süreç olarak değerlendirilse bile
özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinde ekonomik, teknolojik ve ideolojik faktörlerin de etkisiyle
geçmiştekinden çok farklı bir çehre ve hız kazandığı söylenebilir. Öyle ki; büyük ihtimalle
haritada Tayland’ın yerini gösteremeyecek iki Söke’li pamuk üreticisinin, son Uzak Asya
krizinin yol açtığı ekonomik zorlukları göğüsleyemeyerek öldükleri bir dünyada yaşıyoruz.

14.2. Küreselleşme ve Piyasalar
Küreselleşme; kapitalist devletlerin dünyayı kendileri için bir ortak pazar haline getirme
çabaları olarak da görülmektedir. Ulusal sınırların önemini yitirmesi ve devletlerin ekonomileri
üzerindeki denetimlerinin yavaş yavaş ortadan kalkması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak
devlet etkisi de tam anlamıyla yok olmamakta, değişim ve gelişmelerin ışığında yeniden
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biçimlendirilmektedir. Teknolojik gelişmeler ülkelerarası entegrasyonu hızlandıran, mesafeleri
azaltan, ulusların bütünleşmesini sağlayan iletişim ağlarını yaratmıştır.
Küreselleşme ulus ötesi şirketlerin, uluslararası yatırım stratejilerinde özellikle üretimin yerel
olmaktan çıkarılıp farklı bölgelerde gerçekleştirilmesini içeren, radikal bir yeniden
yapılandırma çabası gerektirmektedir. Uluslararası mal, sermaye ve bilgi akışının kolaylaşması
ve güvenli bir hale gelmesi ile uluslararası karşılıklı değişim anlayışından küresel üretime
kayan bir süreç başlamıştır.
Günümüzde uluslararası alanda rol oynayan, politika belirleyen ve onları uygulayan aktörlerin
sayısı artmış, küresel işletmeler de dünya ölçeğinde politika belirlemeye başlamışlardır.
Gelecekte ise ekonomik ilişkiler ülkeler arasında değil, giderek birbirleriyle ticaret yapan
bloklar arasında gerçekleşecektir.

14.2.1. Yabancı Sermaye Kavramı
“Yabancı sermaye” kavramı dar anlamda bir ülkenin sermaye ithali olarak tanımlanabilir.
Yabancı sermaye akımı hem gelişmiş hem de az gelişmiş ülkelere yönelik bir süreçken;
temelde, sermaye birikimi daha fazla olan ülkelerden, daha az olan ülkelere doğru bir
hareketlilik görülmektedir. Aynı ekonomik sisteme sahip olan ülkeler arasında gerçekleştiği
gibi farklı ekonomik sistemlere sahip ülkeler arasında da gerçekleşebilir.

14.2.2. Çokuluslu Şirketler
Bugüne kadar bir çok kez ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçları bakımından inceleme ve
araştırma konusu yapılan çokuluslu şirketler, gelişmiş ve dinamik yapıları ile iş dünyasında
önemli bir prestije sahiptir: “…çokuluslu şirket; yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede
sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan veya çeşitli yollarla bağlı şirketlerin
kararlarını etkileyebilen şirkettir.” Çokuluslu şirketlerin bir kısmı üretim ve pazarlama
faaliyetlerinin çok büyük bir bölümünü kendi ülkelerinde gerçekleştirirken, diğer bir kısım da
faaliyetlerinin çok küçük bir bölümünü kendi ülkelerinde büyük kısmını da dış ülkelerde
gerçekleştirmektedirler.
Çokuluslu şirketlerin öncelikleri:


Üretim maliyetlerini olabildiğince aşağıda tutmak



Hızlı değişen piyasalarda üretimi hedeflemek



Son bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yenilikçi kalmak
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14.2.2.1. Çokuluslu
Değerlendirilmesi

Şirketlerin

Az

Gelişmiş

Ülkeler

Açısından

Az gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri iç tasarruf miktarının az olması, sermaye birikiminin
yeterli derecede sağlanamaması, teknolojinin ve vasıflı iş gücünün yetersiz olması, kurumların
sağlıksız, ulaşım ve haberleşme sistemlerinin gelişmemiş olması, yoksul kesimin varsıl kesime
göre kalabalık olması gibi sıralanabilir.
Tüm bu olumsuz koşulları değiştirmek için hızla sanayileşerek geri kalmışlığın zincirini
kırmaları gerekmektedir, ancak ulusal imkanları yetersizdir. İç tasarruf açığı ve teknolojik
gerilik yatırımları finanse etmelerine yetmediğinden, başka bir kaynak olan dış tasarrufları
kullanmak durumunda kalmaktadırlar.
Kurumsal ilişkiler açısından değerlendirildiğinde çokuluslu şirketler, tam mülkiyete sahip
oldukları yavru şirketler yoluyla etkinlik gösterdikleri gibi, o ülkeyle ortak girişimlerde de
bulunabilirler. Çokuluslu şirketler az gelişmiş ülkelerle teknoloji, pazarlama ve tedarik
anlaşmaları gibi yollarla da ilişki kurabilirler.

14.2.2.2. Az Gelişmiş Ülkelerdeki Çokuluslu Şirket Yatırımlarının Ekonomik
Nedenleri ve Özellikleri
Kurum vergilerinin yükseltilmesi, işgücü maliyetlerinin artması, kredi politikalarının
girişimciler aleyhine değiştirilmesi, gümrük vergilerinin arttırılması gibi sebepler şirketlerin
üretim ve yatırım faaliyetlerini az gelişmiş ülkelere kaydırmalarına zemin hazırlamaktadır.Az
gelişmiş ülkelerin ithal ikameye dayalı, yabancı şirketlerin getirecekleri sermayeye ve
teknolojiye bağımlı sanayileşme modelini tercih etmeleri, çokuluslu şirketleri bu ülkelere
yatırım yapmaya iten faktörlerden biridir. Diğer yandan dış ticarette uygulanan sınırların
ortadan kaldırılması, hükümet politikalarında yabancı sermayeye sağlanan teşvik tedbirleri de
çokuluslulaşmayı teşvik edici bir uygulamadır. Şirketleri dış ülkelerde üretim ve yatırım
faaliyetlerinde bulunmaya itmektedir.

14.2.2.3. Çokuluslu Şirketlerin Dünya Ekonomi Politiğine Etkileri
Birçok ülke kendi gayri safi milli hasılasının üzerinde satış hasılasına sahip çokuluslu şirketler
karşısında, ekonomisinin kontrolünü kaybetme endişesi duymaktadır. Özellikle yabancı
sermaye en karlı olan sektörleri tercih ettiğinden, ekonominin en kritik bileşenlerini de ele
geçirmektedir. Teknolojik bağımlılık oranı yükseldikçe bu ihtimal daha da artmaktadır.
Yatırım yapılan ülkeler, merkezi ülkenin, kendi çokuluslu şirketlerini koruma amacıyla
takındığı müdahaleci tavırdan da çekinmektedirler. Ödemeler dengesi açıkları bu ülkelerin en
önemli sorunlarıdır. Yatırım yapılan ülkenin sağladığı yararlar açısından baktığımızda, yerel
kaynakların başaramayacağı büyük ölçekli yatırımların çokuluslu şirketler eliyle
gerçekleştirildiğini görüyoruz. Geldikleri ülkelerde istihdam yaratmaları yabancı yatırımların
en önemli özelliğidir. Öte yandan “yabancı sermaye yatırımları, ihracat artışı ve ithal ikamesi
ile dış ödemeler dengesine önemli katkıda bulunurlar.” Çokuluslu şirketler yerel firmalarda
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işgücüne yönetim ve teknik becerilerin kazandırılmasında önemli rol oynarlar. Bulundukları
ülkede vergi gelirlerinin büyük bölümünü üstlenirler.
Yabancı sermaye transferlerinde sermayenin ait olduğu merkez ülkelerde de bir takım sorunlar
ortaya çıkmaktadır. İşsizlik sorunu en önemlilerinden biridir. Finans çevreleri, çokuluslu şirket
yönetimlerini kendi çıkarları doğrultusunda sorumsuzca kararlar alarak krizlere yol açmakla
suçluyorlar. İdeolojik açıdan ise merkez ülkelerin, gelişmiş ülkelerin iç işlerine müdahale ve
dış politika araçları olarak çokuluslu şirketleri kullandıkları vurgulanmaktadır.

14.3. Kültürün Küreselleşmesi
Küreselleşme olgusu çoğunlukla ekonomik değişimlerin ön plana alındığı bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi pazarların giderek daha bağımlı hale
gelmesi küreselleşmenin ekonomik boyutunu temsil etmektedir. Bölgesel, ulusal ve yerel
sorunların dünya sorunu haline gelmesi, devletin rolünü sivil toplum örgütleriyle paylaşması,
AB, AGİT, BM gibi uluslar ötesi kuruluşların varlığı siyasi ve hukuki boyuta ve “tek kültür”,
“yerelleşme” tartışmaları da kültürel boyuta atıfta bulunmaktadır.
Küreselleşme süreci içinde özellikle iki yaygınlıktan söz etmek olasıdır: objelerin
yaygınlaşması ve değerlerin yaygınlaşması. Objelerin yaygınlaşması giyim, kuşam, fast-food,
coca-cola, Mc Donalds, GSM teknolojisi, İnternet, İngilizce gibi unsurları içine alırken
değerlerde ise daha çok egemen ekonomi ve kültürün maddeci ve faydacı değer hükümlerinin
yaygınlaşması söz konusudur. Bunun yanında demokrasi, demokratik değerler, insan hakları,
çevre şuuru gibi olumlu değerler de yaygınlaşmaktadır.
Belirttiğimiz gibi küreselleşme sadece ekonomik bir olgu olmayıp bu sürecin kültürel boyutu
da söz konusudur. Küreselleşme sadece mal ve hizmetlerin dolaşımını değil; filmler, sanal
programlar sayesinde Batılı yaşayış tarzının kitleler tarafından içselleştirilmesini
sağlamaktadır. Kültürel anlamda küreselleşme iletişim devrimi sonucunda dünyadaki bireylerin
birbirlerinin hayat tarzlarından, zevklerinden ve tüketim eğilimlerinden haberdar olması
anlamına gelmektedir. Bu çerçevede Giddens endüstyle gelişmenin iletişim teknolojileri ile
ilgili boyutu üzerinde durmaktadır.
Küresel kültür sürekli bir ayrılma ve yeniden bütünleşme dinamiği taşımaktadır. Bu dinamik
içinde küresel kültür beş boyutta akmaktadır:


Etnik akış: Turistler, göçmenler, mülteciler, sürgünler, geçici işçilerin akışı



Teknolojik akış: Çok uluslu ve ulusal şirketler, devlet tarafından üretilen makine ve
teçhizatın akışı.



Finansal akış: Döviz piyasaları, borsalardaki para akışı.



Medya akışı: Gazete, dergi, televizyon, filmler tarafından üretilen ve dağıtılan akışları



İdeolojik akış: Özgürlük, refah, haklar gibi öğeleri içeren imge akışları
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Bu durumda küreselleşmenin etkisi altına aldığı en önemli alanlardan birisi olarak kabul edilen
kültürün, homojenleşmesi ya da küresel bir kültürün varlığından söz etmek mümkün müdür?
Özellikle medya akışı küresel kültürün akışında önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak
da kültür homojenleşmesinin gerçekleşeceği savunulmuştur. Ancak kültürün ortak bir tarih,
ortak bir geçmiş ve paylaşılan anların nesiller arası aktarımına dayanması homojenleşme
görüşünün tezini zayıflatmaktadır.
Diğer yandan küresel kültürün yerel insanlar tarafından karşılandığında görülebilecek iki
refleksten biri ‘direnç gösterme’, diğeri ise ‘uygun’ bulmadır. Ancak küresel kültürün toplumun
kendisine sunulduğu gibi salt bir yalınlıkla kabul edilmesi her zaman gözlemlenen bir olgu
değildir. Benimseme boyutunda küresel ürün ve fikirlerin kabul görme süreci hızlı bir biçimde
gerçekleşebilir. Örneğin, insan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi temel prensiplerin
uzlaşılmasında karşılaşılan direncin zayıflığı veya Mc Donald’s da olduğu gibi hızlı yemek
yeme ve bu çerçevede fast food kullanımının artmasının yaygınlaşması toplum tarafından
rasyonel kılınabilir. Ancak bu noktada küresel kültürün toplum tarafından benimsenmesi
gerekçelerinde topluma sunulan mal ve hizmetleri talep etmede farklı düşünceler olabilir.
Uyum sağlamak için çeşitli kültürel ürünlerin asıl ürünlere eşlik etmesi: Mc Donald’s
menülerinin Türkiye’de ayranla, Fransa’da şarapla sunulması gibi. Diğer yandan aynı ürünlerin
farklı ülkelerde toplumun hangi kesimleri tarafından tüketildiği de bu çerçevede önem
taşımaktadır. Söz gelimi McDonalds Amerika’da toplumun gelir düzeyi düşük olan
kesimlerinin gittiği bir yer iken Türkiye’de orta sınıf ailelerin gittiği bir mekandır. Bu sebeple
Ayata “hangi McDonalds’dan söz ediyoruz?” sorusunu sorar.
Küreselleşme çelişkileri içinde barındıran bir süreçtir. Bu nedenle de akışkanlıklar “ötekini
farketme” sürecini hızlandırdığı gibi “kendinde olanı farketme” sürecini de beraberinde
getirmektedir. Teknoloji bir yönüyle yerel kültürleri tehdit ederken diğer yönüyle onlara
kendilerini ifade etmek için iletişim ve bilgi ağlarını kurma imkanı ve kültürlerin canlanmasına
imkan vermektedir.

14.4. Küresel Sorunlar
Küreselleşmeyi savunanlar kaynakların daha iyi kullanılmasını, ekonomik etkinliği ve yüksek
büyümeyi teşvik ettiğini iddia ederler. Küreselleşme sürecinde çeşitli zorluklar mevcutsa da,
kazananlar kaybedenlerden daha büyük bir çoğunluğu oluşturmaktadır. Ortaya çıkabilecek
“eşitsizlik” gibi sorunların da büyük ölçüde hükümet harcamaları ve vergilendirme gibi yollarla
çözülebileceğini düşünmektedirler. Bir çok ekonomik veri yoluyla küreselleşmenin olumlu
sonuçlarını açıklamaktadırlar. 1940-2000 yılları arasında gelişmiş ülkelerde gümrük
duvarlarının %40’dan %4’e indirilmesinin uluslararası ticareti 17 kat, üretimi 4 kat, kişi başına
geliri ise 2 kat arttırdığı ifade edilmektedir. AB korumacılığının bugüne göre %50 azalması
durumunda, dünya üretiminin 370 milyar dolar artacağı ve bu artışın %60’ı olan 220 milyar
doların gelişmekte olan ülkelere gideceğini ileri sürülmektedir. Bir başka nokta ise
küreselleşme sürecinin yaratacağı kazanımların maliyetlerden fazla olacağı tartışmasıdır.
Küreselleşme sürecinde kazançların daha fazla olacağı iddiasını ortaya koyanlar öncelikle
dönüşümün maliyetleri olacağını, ancak kaybedenlerin kayıplarının zaman içerisinde
kazananlar tarafından karşılanacağını ve nihayetinde küresel toplumun bütünüyle gelişme
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eğilimi içerisine gireceğini savunmaktadırlar. Ancak mevcut durum bir çok sorunu içinde
barındırmaya devam etmektedir.

14.4.1. Ulus-Devletlerin Kendi İçerisinde ve Aralarındaki Eşitsizlik
Bu dönüşümde 1990’lı yıllardan itibaren Doğu Asya ülkelerinin ve Çin’in ön plana çıktığı
görülmektedir. Sadece 1993-94 yıllarında dünyada gerçekleşen doğrudan yabancı yatırım
artışının %80’inden fazlası Çin’e yönelmiştir. Singapur, Tayvan, Endonezya, Tayland,
Malezya, Hong Kong, Arjantin, Meksika ve Nijerya doğrudan yabancı yatırımlarda büyük pay
elde etmişlerdir. Uluslararası ticaret konusunda dikkati çeken gelişme ise Hong Kong, Kore
Cumhuriyeti, Singapur ve Tayvan’ın yaklaşık son 20 yıl içerisinde ihracat oranlarını yıllık
%10’dan fazla arttırmış olmalarıdır. Bu ülkelerin toplam yıllık ihracatları, Afrika kıtasının
bütününün yıllık ihracatının altı katıdır.
Birleşmiş Milletlerin son İnsani Gelişme Raporu, küreselleşmenin ulus devletlerin kendi
içerisinde ve aralarında eşitsizliği ciddi derecede şiddetlendirdiğini ortaya koymuştur. Bir başka
ifadeyle, ekonomik küreselleşme sürecinin yarattığı kazançların ve kayıpların paylaşımı
bölgesel bloklar, devletler, şirketler, toplumlar ve bireyler arasında adaletli
gerçekleşmemektedir. Dünyada en zengin 200 insanın sahip olduğu servetin, 2 milyar insanın
sahip olduğu gelirden fazla olması dikkat çekicidir. Ayrıca dünyanın en zengin 200 insanının
son dört yıl içerisinde sahip olduğu refahın iki katına çıkarması, bireyler arasındaki eşitsizliğin
halen artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Ülkeler arası yapılan karşılaştırmalı değerlendirmelere bakıldığında ise, eşitsizlik sorununun
çok daha ciddi boyutlara ulaştığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme süreci zengin ve fakir
ülkeler arasındaki farklılığı şiddetlendirmektedir.

14.4.2. Küreselleşmeden Yararlanan Ülkelerin Durumu
Bu gibi olumsuz etkilerin fazlalığı sebebiyle küreselleşmenin toplumsal sonuçlarından,
günümüzde sadece küreselleşmeye karşı çıkanlar değil, “küreselleşmeye umut bağlayanlar” da
rahatsız olur hale gelmişlerdir. Küresel ekonomiden önemli kazançlar sağlayan sanayileşmiş
ülkeler de günümüzde ciddi kaygı ve sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle yoğunlaşan
uluslararası rekabet içinde, gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha hızlı biçimde ekonomik
yapılanma programlarına işlerlik kazandırmak zorunda olan sanayileşmiş ülkeler, değişimin
göreceli olarak çok daha yüksek olan maliyetine de katlanmak zorunda kalmaktadırlar.
Örneğin, ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel bütünleşmeyi hedefleyen AB günümüzde
ekonomik büyümede yavaşlama, işsizlik ve sosyal yüklerin maliyeti gibi sorunları yoğun olarak
tartışmaktadır. Japonya ise 1970 sonrasında ekonomik ve siyasi alanda uluslararası güç
olmasına karşın son on yıl içinde karşılaştığı ekonomik durgunluğu aşmakta zorlanmakta ve
yapısal değişimin sancılarını çekmektedir. Görüldüğü gibi küreselleşme süreci, sadece
gelişmişlerle az gelişmişler arasında değil, sanayileşmiş ülkeler arasında da bir dengesizlik
yaratmaktadır. Bu denge büyük ölçüde Amerika lehinedir. Biraz da bu sebeple küreselleşme
sürecine dünyanın Amerikanlaşması da denilmektedir. ABD ise ekonomik küreselleşme
sürecinde en büyük atılımı gerçekleştiren ülke konumundadır. ABD’de son iki yılda dünyadaki
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gelir artışının yarısı elde edilmiştir. Son on yılda sürekli büyüme gösteren ABD ileri teknoloji
ve bilgi ekonomisinin etki alanı sayesinde sürekli verimlilik artışı sağlamıştır. ABD’nin
küreselleşme sürecinde tek belirleyici güç konumuna gelmesi bir yandan kazanımlarını
arttırırken, diğer yandan kendisine karşı oluşan tepkileri de yoğunlaştırmaktadır. ABD’de
gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına göre yıllık gelir düzeyi düştükçe, Amerikalıların
küreselleşme sürecine yaklaşımlarındaki olumsuzluk payı yükselmektedir. Tüm bunlara
rağmen ABD’de 30 milyon açlık sorunun yaşayan insan vardır. Bu ülkede toplam üretim sürekli
arttığı halde, artış piramidin üstünde yer alan en zengin 20 milyon aileye yaramaktadır ki
bunların içinde de bir adalet söz konusu değildir. ABD’de 1975-1995 arasında zenginlik %60
artmasına rağmen bu nüfusun %1’lik bir kısmına yaramıştır.

14.4.3. Güvensizlik-Belirsizlik
Küreselleşme sürecinin en çok tartışılan sonuçlarından birisi de gittikçe artan belirsizlik ve
güvensizliktir. Bu sadece gelir düzeyi düşük gruplar arasında değil, orta sınıflar arasında da
giderek yaygınlaşıyor. Bir çok kişi geleceğin bugünden daha kötü yaşam koşulları getireceğini
düşünüyor. Geleneksel endüstrilerde bir çok işletme gelecekte varlığını sürdürüp
sürdüremeyeceği konusunda kuşkulu. Üstelik artan güvensizlik sadece rekabet gücü baskısı
altında kalan gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de yaşanmaktadır. Yapılan bir
araştırmaya göre “küreselleşmenin ABD için genelde daha iyi mi, yoksa daha kötü mü
olduğunu düşünüyorsunuz” şeklindeki soruya Amerikan kamuoyu sadece %54 düzeyinde
çoğunlukla iyi cevabını vermiştir. Belirsizlik ve güvensizlik küreselleşmeden yararlanan
ve/veya yararlanmayan hemen hemen her ülkeye ve her alana yayılmıştır.Asya krizi
küreselleşmenin yarattığı güvensizliği artıran en çarpıcı gelişmelerden birisidir. Mali
piyasalardaki çöküş, beraberinde ağır sosyal maliyetleri de getirmiştir. İnsani Kalkınma
Raporu‘na göre 1998-2000 yılları arasında küresel üretimde 2 trilyon dolarlık gerilemeye yol
açtığı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bir çok ülkede sosyal harcamalarda kısıtlamalara
gidilmiştir. 1998’de bu krizle 10 milyon kişi daha eklenmiştir.

14.4.4. İstikrarsızlık, Kriz, İşsizlik
Adaletli ekonomik büyüme sağlanamadığı gibi istikrarsızlıklara ve krizlere bağlı olarak
ekonomik büyüme oranlarındaki yavaşlama bir diğer problemdir. Özellikle günümüzde
uluslararası sermayenin kısa dönemli sınırlar arası hareketliliğinden kaynaklanan
istikrarsızlıklar ekonomik büyüme oranlarını olumsuz etkilerken, dolaylı olarak istihdam
hacminde daraltıcı etki yapabilmektedir. Düşük ekonomik büyüme oranları gerçek ücretlerde
gerilemeye, işsizliğin yapısallaşmasına ve çalışan nüfusun güvensizlik içine düşmesine yol
açmaktadır.
Kriz sonrasında IMF programlarının uygulanmasına bağlı olarak benimsenen temel sosyal
hizmetlerdeki kısıtlamalar, sosyal korumaların yetersizliği bu hizmetlere en fazla ihtiyaç duyan
nüfus gruplarının yoksullaşma sürecini hızlandırmış ve sorunu derinleştirmiştir.
Öte yandan sınırların giderek daha çok kalktığı ve küresel bir köyün ortaya çıktığı iddia edilse
bile, herkesin bu küresel köyün vatandaşı olabileceği konusunda kuşkular vardır. Ekonominin
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yapısal değişimi ile birlikte işgücüne olan talep yapısında da farklılaşma yaşanmaktadır. Buna
bağlı olarak küresel işgücü piyasası vasıflı işgücü açısından her geçen gün genişleyerek
alternatiflerini arttırırken, vasıfsız işgücüne olan talebin hızla daralması, bu grubun
küreselleşme sürecinden dışlanmasına, yoksullaşmasına ve büyük bir ümitsizliğe kapılmasına
neden olmaktadır. Kısacası bir taraftan küreselleşen profesyonel elitler önündeki engeller
sürekli kalkarken, vasıf düzeyi düşük, milyarlarca insanın önündeki engeller sürekli
yükselmektedir. Dünyada daha ucuza çalışan birileri daima hazır (Hindistanlı mühendisler). te
yandan yeni uluslararası işbölümünün bir sonucu olarak işler daha çok farklı coğrafi bölgelere
bölünmüş durumdadır. Küresel üretim düzeni içinde, bir malın farklı parçaları birden farklı
ülkede üretilmektedir. Dolayısıyla bir yerden gelebilecek bir tepki karşısında, firma üretimi
başka bir ülkedeki fabrikaya kaydırabilmektedir. Bir araştırmaya göre incelenen firmaların
%62’sinde yönetim, sendikaları üretimi daha düşük ücretli bölgelere kaydırmakla tehdit
etmektedir.

14.4.5. Teknoloji
Dünya ekonomisinin küreselleşme sürecinde teknolojik gelişmeler, etkileşimin ve değişimin
derecesini ve yaygınlığını hızla arttırmaktadır. Teknolojik gelişmeye bağlı olarak özellikle
iletişim ve ulaşım maliyetlerinin süratle azalması, bilgiyi özgürleştirerek paylaşımını
kolaylaştırırken küreselleşme sürecinin etkilerini farklılaştırmakta ve büyütmektedir. Söz
gelimi ilk ticari uydu 1969 yılında uzaya fırlatılırken, bugün dünyanın değişik bölgelerine bilgi
taşıyarak hizmet veren 200’den fazla uydu bulunmaktadır.
Bilim ve teknolojinin gelişimiyle dünyanın daha fazla istikrarlı yapıya kavuşacağı ileri
sürülmüş ve değişik düşünürler tarafından da bu görüş desteklenmiş olmasına karşın,
günümüzde gerçek olan Anthony Giddens’ın deyimiyle “elimizden kaçıp giden dünyanın” var
olduğudur. Teknolojinin etkisinin ticaretten daha büyük olduğu savunulmaktadır.
Küreselleşme sürecini hızlandıran önemli teknolojilerden birisi olan internet üzerindeki
kaynakların %80’inin dilinin İngilizce olduğu iddia edilmektedir.

14.4.6. Sermaye Piyasaları
Gerçekte ticaret ve yatırım, XX. yüzyılın son çeyreğinde uluslararası bütünleşme sürecini
önemli derecede tamamlarken en büyük değişim sermaye piyasalarının entegrasyonunda
yaşanmaktadır. Bugün küresel ekonomi içerisinde uluslararası fon yöneticileri, uluslararası
bankalar, uluslararası spekülatörler, küresel şirketler, ulus devletler ve sayıları milyonlarca olan
bireysel yatırımcılar küresel para piyasalarında her gün bir trilyon ABD dolarından çok daha
fazlasını alıp satmaktadırlar. Bir anlamda paranın üretken ekonomi içindeki fonksiyonu
zayıflarken, küresel sermaye işlemlerinin dünya üretimine oranı 15 kattan 78 katına çıkmıştır.
Bu oransal değişim dünya ekonomisinin sanal bir ekonomi niteliğini kazanmakta olduğunu
göstermesi açısından önemlidir.
Buna bağlı olarak günümüzde ulus devletler doğrudan yabancı yatırımlar kadar, uluslararası
sermayeyi de kendilerine çekebilmek için büyük bir yarış içindedirler. Bu yarış ekonomik
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büyüme oranlarının yavaşladığı veya istikrarsızlıklar gösterdiği ve özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ulusal borçların arttığı dönemlerde çok daha fazla şiddetlenmektedir. Kuşkusuz bu
durum ekonomik ve sosyal politikaların baskı altına alımına yol açarken, ulus devletlerin
hareket alanlarını ve karar alma özgürlüklerini ciddi derecede sınırlandırmaktadır.
Toplumsal projelerin gerçekleştirilmesinde en büyük zorluk, ekonomik küreselleşme süreci ile
birlikte devinim yaratma gücü sınırsızlaşan sermayenin sınır tanımayan özgürlüğüdür. Diğer
bir ifadeyle ekonomik ve sosyal yapıda gerçekleştirilmeye çalışılan uzun soluklu değişim
çabalarının, küreselleşme sürecinde sermayenin kısa dönemli kontrol edilemeyen hareketliliği
ile boşa gitmesi, günümüzde toplumların en büyük kaygısı haline gelmiştir. Bu nedenle
sermayenin özgürlüğünün küresel toplum tarafından yeniden yorumlanması tartışmaları büyük
yoğunluk kazanmıştır. (bankacılıkta asgari rezerv koşulu, uluslararası vergilendirme vs.)

14.4.7. Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanamaması
Küreselleşme sürecinin eşitsizlik ve işsizlik sonucunda ümitsizlik ve dışlanma gibi sosyal
sorunlar açısından ciddi kaygılar yarattığı bir gerçektir. Özellikle küreselleşme süreciyle
yoğunlaşan sosyal sorunların kolaylıkla ifade edilebildiği demokratik toplumlarda, ekonomik
politikada gözlemlenen köklü değişikliklere karşı ciddi tartışma alanları oluşturmaktadır. Bir
görüşe göre “küreselleşme, ulusların sosyal bütünlüğü idame ettirme kabiliyetini
zayıflatmaktadır.” Bireysel haklar adı altında bireyin toplumdan tümüyle soyutlanması söz
konusudur.
Eşitsizlik ve güvensizlik gibi unsurların ön plana geçmesi, orta sınıfların zayıflamaya yüz
tutması, zenginle yoksul arasındaki mesafenin şimdiye kadar görülmedik düzeyde artışı, bir çok
ülkede toplumsal bütünleşmeyi tehdit eder hale gelmiştir. Küreselleşme sürecinin
fundamentalist hareketleri giderek arttırdığı gözlemlenmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle,
geleneksel bağlarından kopan insanlar, uyum sağlayamadıkları takdirde, tam tersine bir tutum
benimseyerek köklere dönüşe yönelebilmektedir.
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Uygulamalar

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu derste herhangi bir uygulama kısmı bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme denilince genellikle, ekonomik faaliyetlerin dünya çapında birbirine bağlanması,
bağlantılı hâle gelmesi anlaşılmaktadır. Ancak her ne pahasına olursa olsun ekonomik gelişme
hedeflenirken, sosyal gelişmenin ve adaletin gözardı edilmesi eşitsizlik, yoksulluk ve dışlanma
sorunlarının uluslararası boyut kazanmasını hızlandırmaktadır. Kültürel anlamda küreselleşme
ise iletişim devrimi sonucunda dünyadaki bireylerin birbirlerinin hayat tarzlarından,
zevklerinden ve tüketim eğilimlerinden haberdar olması anlamına gelmektedir. Bu bölümde
tüm bu konulara değinerek küreselleşmenin yerel, ulusal ve küresel düzeydeki olayların
birbirleriyle etkileşiminden ortaya çıkan hasıla olduğunu belirttik. “Küreselleşme kültürel bir
homojenliği mi temsil ediyor?” sorusuna yanıt vermeye çalışarak, küreselleşmenin ekonomik
olduğu kadar sosyal ve kültürel sonuçlarını da değerlendirdik. Son olarak ulus-devletlerin kendi
içlerinde ve aralarındaki eşitsizlikleri, küreselleşmeden yararlanan ülkelerin durumunu,
standartlaşan ve yaygınlaşan teknolojinin getirdiği olumsuzlukları ve diğer küresel sorunları ele
alarak konumuzu sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1) Berger’in sınıflandırmasında küreselleşmenin ekonomik temelli bir sürecin kültürel
yüzü olduğuna dayanan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknoloji kültürü
b) Söylemler
c) Davos kültürü
d) Faculty club kültürü
e) Mc World kültürü
2) Anthony Giddens küreselleşmeyi açıklamak için hangi yaklaşımı kullanır?
a)
b)
c)
d)
e)

Dönüşümcüler
Aşırı küreselleşmeciler
Kuşkucular
Söylemciler
Ekonomi yanlıları

3) Küresel kültür sürekli bir ayrılma ve yeniden bütünleşme dinamiği taşımakta ve bu
dinamik içinde küresel kültür farklı boyutlarda akmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi küresel
akışlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Etnik akış
Teknolojik akış
Finansal akış
Medya akışı
Söylem akışı

4) Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını iddia eden küreselleşme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Dönüşümcüler
Aşırı küreselleşmeciler
Kuşkucular
Söylemciler
Ekonomi yanlıları

5) McLuhan, tüketim kalıpları, kurumlar, grupların birbirine benzediğini belirtmek için
aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Küresel dünya
Küresel benzeşme
Küresel aynılık
Küresel köy
Küresel kalıplar

6) Küreselleşme sürecinde ideolojik akış özgürlük, refah, haklar gibi öğeleri içeren imge
akışlarını içerir. (D / Y)

302

7) Az gelişmiş ülkelerin ithal ikameye dayalı, yabancı şirketlerin getirecekleri
sermayeye ve teknolojiye bağımlı sanayileşme modelini tercih etmeleri, çokuluslu şirketleri bu
ülkelere yatırım yapmaya iten faktörlerden biridir. (D / Y)
8) Küresel kültürün yerel insanlar tarafından karşılandığında görülebilecek iki
refleksten biri direnç gösterme, diğeri ise ‘______________ bulmadır.
9) Küreselleşme süreci içinde özellikle iki yaygınlıktan söz etmek olasıdır:
__________________________ ve değerlerin yaygınlaşması.
10) İçinde yaşadığımız dünyanın küreselleştiğini kendi yaşamınızdan örnekler vererek
açıklayınız.

Cevaplar
1) c
2) a
3) e
4) c
5) d
6) Doğru
7) Doğru
8) Uygun
9) Objelerin yaygınlaşması
10) Açıklama ve yorum sorusu
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